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GINOP-6.1.6-17 

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói 

számára 

 
A Felhívás indokoltsága és célja:  
A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek 
és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a 
foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját 
forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a 
képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.  
Jelen konstrukció a hazai foglalkoztatáspolitika, felnőttképzés, illetve az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú 
stratégiáihoz egyaránt kapcsolódik. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak 
kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása. Ennek keretében olyan hazai mintaértékű Ipar 4.0 
és Internet Of Things (IoT) megoldásokat alkalmazó kis-, és középvállalati rétegre van szüksége 
Magyarországnak, amely a fejlesztések megvalósításával jelentős mértékű hatékonyság növekedést érhet el 
saját üzleti, termelő, kereskedelmi és szolgáltató folyamataikban.  
A konstrukció a hazai innovatív iparfejlesztés, céljainak megvalósítását és ezzel összhangban az Ipar 4.0 

megoldások alkalmazását is elő kívánja segíteni. A Felhívás támogatja az Ipar 4.0 specifikus alkalmazások, ill. 

megoldások, a folyamatokra (process) épülő Ipar 4.0 szervezeti filozófia vállalati bevezetéséhez valamint 

fejlesztéséhez szükséges munkavállalói kompetenciák fejlesztését. Kiemelten támogatja mindazokat a mikro-, 

kis- és középvállalkozásokat, amelyek profilja illeszkedik az 1442/2016. (08.17) Korm. határozatban 

meghatározott Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek valamelyikébe, illetve amelyek az IPAR 4.0 

megoldásokat alkalmazzák, továbbá amelyek beruháznak a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztésébe e 

területeken 

 

Rendelkezésre álló forrás:  

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program forrásaiból 19 040 000 000 forint.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 380-6346 db. 

 

Támogatható tevékenységek:  

Önállóan támogatható tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek: nem releváns 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek  

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként; 

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike: 

aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 

törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján; 

ab) Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában 

meghatározott egyéb nyelvi képzés; 

ac) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések; 

ad) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés; 

ae) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. 

hatálya alá nem tartozó képzések); 

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés 

A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint 

képzést követő elégedettségmérés. 

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 

Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati 

kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint. 
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Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Projekt előkészítési tevékenységek 

aa) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is. 

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek 

- a képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, 

eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése; 

- belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 Képzésekkel kapcsolatos 

elvárások 7. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett) 

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 

ca) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása, 

cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása. 

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása 

 

Műszaki és szakmai elvárások 

a) Képzési tervvel kapcsolatos elvárások 

A képzési tervvel kapcsolatos elvárásoknak való megfelelést a támogatási kérelem adatlapon szükséges 

bemutatni. 

1. a rendelkezésre álló humán-erőforrás képzettségi szintjének, felkészültségének bemutatása, kitérve a digitális 

kompetenciák szintjének, illetve a munkakörökhöz kapcsolódó általános és speciális informatikai szaktudás 

szintjének felmérésére; 

2. a jövőben szükséges humán-erőforrás szükséglet ismertetése, vállalati munkaerő-igény bemutatása, vállalati 

képzési igények ismertetése, munkavállalói képzési igények felmérése és figyelembevétele; 

3. az Ipar 4.0 megoldások alkalmazásához és az Irinyi Tervhez való kapcsolódás (Felhívás 2. sz. szakmai 

melléklete alapján) bemutatása. 

4. IKT-használathoz, vállalati digitalizációt támogató, nem szállítói képzések bemutatása. 

5. digitális kompetenciafejlesztést támogató képzési programok esetében az informatikai referencia keretrendszer 

alapján készült IKER 1. és IKER 2. szintű képzési programok alkalmazásáról nyilatkozat. 

6. középvállalkozások esetében minimálisan a 3.4.1.1. d) pontban meghatározott, mértékben hátrányos helyzetű 

munkavállaló elérésének, képzésbe vonásának, képzésben tartásának ismertetése; 

7. a tervezett képzések céljának, célcsoportjainak bemutatása, a képzések várható hatásának ismertetése a 

vállalkozás versenyképességére, a képzés tartalmának, időbeni ütemezésének és formáinak kapcsolódása a 

munkavállalói igényekhez; 

8. a tervezett képzések között a szakmai kompetenciák fejlesztését segítő képzés(e)k (OKJ szerinti 

szakképesítésre felkészítő képzés, egyéb szakmai képzés, Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés) bemutatása; 

9. a tervezett képzésekhez kapcsolódó előzetes tudásmérés folyamatának, módszertanának bemutatása, annak 

ismertetése, hogy az elégedettségmérés eredményeit miként használják fel a képzési hatékonyság javításához; 

10. tervezett képzések időbeni ütemezésének, a képzésekhez szükséges emberi, pénzügyi erőforrásoknak, tárgyi 

feltételeknek, szervezeti és adminisztratív keretek biztosításának ismertetése, tervezett helyszín; 

11. a képzés során tanúsítványt, bizonyítvány szerzett munkavállalók szakmai előmenetelét vagy egyéb módon 

való jutalmazását segítő megoldások bemutatása, amennyiben a támogatást igénylőnek van ilyen irányú 

vállalása; 

12. képzési terv eredményességének mérésére kidolgozott eljárás, módszertan bemutatása. 

b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások 

1. A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló 

képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem 

tartozó képzésnek kell lennie. (A Felhívás 3.1.2.1 aa) ac) és ae) pontjai szerinti képzések, melyek a százalékos 

értékének meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni.) 

2. A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi 

képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot7 szükséges alapul venni.) 

3. A képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, valamint vásárolt szolgáltatásként 

megvalósuló külső képzésként; 

4. A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át 

külső képzésként szükséges megvalósítania. 
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Célcsoporttal kapcsolatos elvárások  

1. Kizárólag a mikro-, kis- és középvállalkozásnál munkaviszonyban álló munkavállaló képzése támogatható. 

2. A képzésben részt vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú 

természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési 

eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély 

nem szükséges. 

3. Középvállalkozásoknál a képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-ának hátrányos helyzetű munkavállalói 

körből kell kikerülnie. 

 

Kötelező vállalások 
 

Kötelező vállalások Célérték 
 

Teljesítés időpontja 
 

A képzésben résztvevők közül a 
hátrányos helyzetű munkavállalók 
aránya 

középvállalkozás esetén a 
képzésben résztvevők min. 5%, de 
legalább 2 fő  
 

a projekt fizikai befejezése  
 

 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatói okirat hatályba 

lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

 

Biztosítékok köre és önerő: 

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza 

 

Önerő:  

A támogatást igénylőnek a Csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén az igényelt 

támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie. 

A támogatást igénylőnek a Képzési támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén legalább a projekt 

összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell 

rendelkeznie. 

 

Támogatást igénylők köre:  

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek 

24 

aa) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és 

ab) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és 

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, 

teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és 

ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy 

az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek 

vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

b) Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők: 

113 Korlátolt felelősségű társaság 

114 Részvénytársaság 

116 Közkereseti társaság 

117 Betéti társaság 

121 Szociális szövetkezet 

122 Takarék- és hitelszövetkezet 

123 Iskolaszövetkezet 

124 Agrárgazdasági szövetkezet 

126 Biztosító szövetkezet 

129 Egyéb szövetkezet 



 

| 4 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 
1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em. 

141 Európai részvénytársaság (SE) 

142 Európai szövetkezet (SCE) 

143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés 

144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) 

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

573 Nonprofit részvénytársaság 

574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) 

575 Nonprofit közkereseti társaság 

576 Nonprofit betéti társaság 

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 30. naptól 2017. év október 30. 
napig van lehetőség. 
 
A támogatás mértéke, összege:  
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft. 
 

Támogatási kategória Maximális támogatás mértéke 

Csekély összegű (de minimis) támogatás 100 % 

 
 
 

Képzési támogatás 

mikro és kisvállalkozás 70 % 

középvállalkozás 60 % 

megváltozott munkaképességű 
munkavállaló vagy hátrányos helyzetű 
munkavállaló részére nyújtott képzés 
esetén (kis- és középvállalkozás) 

 
70 % 

 
Előleg: 
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető 
támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 25 000 000 forint. 
 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

A Felhívás 5.5. a) b) és dc) pontja szerint elszámolható költségei összességében nem haladhatják meg a projekt 

összes elszámolható költségének 9%-át, amelyből az 5.5 aa) költségtípuson legfeljebb 3 000 000 Ft számolható 

el. 

Az 5.5. db) pontban meghatározott képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont 

munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint az 5000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat. 

Súlyozott átlagos óradíj számolása: 

Példa: 

A) képzés óraszáma 150, résztvevők száma 5, képzés összes költsége 1 000 000 Ft – fajlagos óradíj 1333,3 Ft. 

B) képzés óraszáma 60, résztvevők száma 1, képzés összes költsége 300 000 Ft – fajlagos óradíj 5000 Ft. 

Súlyozott átlagos óradíj: (1 000 000+300 000)/(150*5+60*1)=1604,94 Ft 

A Felhívás 5.5. a) b) és dc) pontja szerint elszámolható költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt 

összes elszámolható költségének 9%-át. 

 

Tartalmi értékelési szempontok a Felhívás 28-32.oldalán találhatóak.  

 

 


