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Munkahelyi képzések támogatása  

nagyvállalatok munkavállalói számára  

Pályázat kódja GINOP-6.1.5-17 

Keretösszeg 18,52 milliárd Ft 

Támogatási összeg 10 – 100 millió Ft 

Intenzitás 

 Csekély összegű támogatás esetén: 100% 
 Képzési támogatás esetén: 50% 
 Képzési támogatás megváltozott munkaképességű vagy 

hátrányos helyzetű munkavállaló esetén: 60% 

Pályázók köre  Nagyvállalkozások 

Területi szűkítés 
A projektek a kevésbé fejlett régiók területén valósíthatóak 
meg: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-
Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl 

Beadás kezdete Várhatóan 2017 szeptemberétől 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható 
tevékenységek 

 OKJ képzések, nyelvi képzések, egyéb szakmai képzések 
lebonyolítása; 

 képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, 
elégedettségmérés; 

 a képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges 
szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása. 

Ágazati szűkítés 

Nincs, de előnyt élveznek azok a képzések, amelyek: 
- az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek 
valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) 
területén jelentkező feladatok ellátásához és vagy magasabb 
szintű megvalósításához szükségesek és/vagy 
- a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások alkalmazására való 
felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják 
ezen a területen és/vagy 
- hatékony munkavégzést, hatékony kommunikációt, 
termelésszervezői ismeretek bővítését, valamint vezetői 
készségek fejlesztését célzó egyéb képzések és/vagy 
- munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek 
bővítését célozzák. 
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Pályázók köre: 

Kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek 

 nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján 
mikro-, kis- és középvállalkozásnak és 

 rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 
napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít 
bele). 

 a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak 
akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha ehhez a Kormány előzetesen hozzájárult. 

Jogi forma szerint: 
113 Korlátolt felelősségű társaság 
114 Részvénytársaság 
121 Szociális szövetkezet 
122 Takarék- és hitelszövetkezet 
123 Iskolaszövetkezet 
124 Agrárgazdasági szövetkezet 
126 Biztosító szövetkezet 
129 Egyéb szövetkezet 
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) 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Az alábbi képzések bármelyike: 

- OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről 
szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján; 

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

- Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések; 

- Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés; 

- 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); 
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 Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés 

 Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása 

 Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Projekt előkészítési tevékenységek 

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

 Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek: 

- a támogatási kérelem részeként benyújtandó képzési tervben foglaltak 
megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, - 
beleértve a külső képzés esetén a képzés engedélyeztetését, munkavállalói képzési 
igények felmérését; 

- belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása.  

 A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 

a) projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) 
biztosítása, 

b) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak 
alkalmazása. 

 

Műszaki és szakmai elvárások: 

 Célcsoporttal kapcsolatos elvárások 

1. Kizárólag a nagyvállalatnál 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. A képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-ának hátrányos helyzetű munkavállalói 
körből kell kikerülnie.  
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 Képzésekkel kapcsolatos elvárások 

1. A képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a 
százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul 
venni). 

2. A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés.  

A támogatható képzések legalább 80%-ának OKJ, egyéb szakmai, vagy egyéb képzésnek kell 
lennie. 

3. A támogatási kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azon támogatási kérelmek, 
amelyben a megjelölt képzések: 

o az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek valamelyikébe besorolható 
vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához és vagy 
magasabb szintű megvalósításához szükségesek  

o a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások alkalmazására való felkészítését segítik, illetve 
továbbképzésüket támogatják ezen a területen  

o Fktv. 2. § 5. pontja szerinti, 2016. december 31-ig képzési nyilvántartásba vétellel 
engedélyt szerzett hatékonyság a munkavégzésben, együttműködési helyzetekben 
hatékony kommunikáció, általános termelésszervezési ismeretek, csoportvezetői 
kompetencia fejlesztés tárgyában egyéb képzéseket megvalósít  

o munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák, beleértve 
azokat a (nem szállítói) képzéseket, amelyek hozzájárulnak a folyamat és 
teljesítménymenedzsment javításához, munkavégzés támogatásához, ügyfelek 
eléréséhez, üzleti modell fejlesztéséhez digitalizációs megoldásokkal, elektronikus 
ügyintézéshez, adatelemzési képességek javításához. 

4. Képzés formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás. 

5. A külső képzés megvalósítása esetén elvárás: 

o Külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató 
intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe. Az adott képzésre vonatkozó 
engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének 
időpontjában rendelkezésre kell állnia. 

o Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabály szerint erre 
feljogosított intézmény által nyújtott az ágazati jogszabályi előírások szerinti képzés 
vehető csak igénybe. 

6. A képzés minimum időtartama 20 óra. 

7. A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580 
000 Ft/fő költséget, valamint az 5000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat. 
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o Kötelező vállalások: 

Kötelező vállalás Célérték Teljesítés időpontja 

Képzésbe bevont 
munkavállalók száma  

min. 17 fő a projekt fizikai befejezése 

A képzésben résztvevők közül 
a hátrányos helyzetű 
munkavállalók aránya  

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

a projekt fizikai befejezése 

A képzés során tanúsítványt 
vagy bizonyítványt szerző 
résztvevők száma  

A képzés során tanúsítványt vagy 
bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a. 
Amennyiben a képzésbe vont munkavállalók 
között a hátrányos helyzetű munkavállalók 

aránya eléri a 25%-ot, min. 60%. 

a projekt fizikai befejezése 

 

Területi korlátozás:  

 Csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be 
támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is 
minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-
Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie. 

 A képzésbe bevonásra kerülő célcsoporttag munkaszerződésben rögzített munkavégzési 
helyszínének a támogatást igénylő kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-
alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében található 
székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének kell lennie. 

 

Támogatás összege:  

 Minimum 10 millió Ft maximum 100 millió Ft, az alábbiak figyelembevételével: 

Az igényelhető támogatás összege a Képzési költségek és a Képzésbe bevont munkavállalók 
személyi jellegű ráfordításai esetében az igényelt támogatás nem haladhatja meg a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű 
ráfordításainak a 25%-át. 

A projekt elszámolható összköltségének maximuma: előző teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 
nettó árbevétel összege. 

Intenzitás: 

Támogatási kategória  Maximális támogatás mértéke  

Csekély összegű (de minimis) 
támogatás  

100%  

Képzési támogatás  50%  

Képzési támogatás megváltozott 
munkaképességű munkavállaló vagy 
hátrányos helyzetű munkavállaló 
részére nyújtott képzés esetén  

60%  
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Előleg mértéke: 

 A megítélt támogatás 50%-a, de maximum 50 000 000 forint. 

 

Költségkorlátok: 

Költségtípus  
Maximális mértéke az összes elszámolható 

költségre vetítve (%)  

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve 
közbeszerzési eljárások lefolytatásának 
költsége)  

9% 
Közbeszerzési eljárások lefolytatása  

Projektmenedzsment  

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás  
 

A képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása (bér, járulék) nem haladhatja meg a 
projekt összköltségének 30%-át. 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

24 hónap 

 

Határidő:  

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2017 szeptemberétől van lehetőség. 

 

Kiválasztási eljárásrend:  

Egyszerűsített 

 

Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások: 

Felhívjuk figyelmét a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen 
fennálló közbeszerzési kötelezettségekre.  


