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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ  

 

Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára 

VEKOP-8.5.3-17 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
VEKOP-8.5.3-17 

A pályázat 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 középvállalatokra 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. 

Támogatást igénylők 

köre 

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

amelyek  

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

minősülnek és  

ab) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és  

ac) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) 

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  

ae) a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt 

vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási 

kérelmet.  

b) Jogi forma szerint:  

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  

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 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 

lehetőség a 4.1 ae) pontjában foglaltak szerint. 

Projekt területi 

korlátozása 

Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósítani tervezett projektekre 

nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben 

az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a Közép-magyarországi régióban kell 

lennie. 
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Rendelkezésre álló 

forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból 2 650 000 000 forint. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 36-613 db. 

Támogatás formája, 

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, kisvállalkozás 70% 

Képzési támogatás - középvállalkozás 60% 

A támogatás intenzitása legfeljebb az elszámolható 

költségek 70%-áig az alábbi esetekben növelhető: 

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy 

hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott 

képzés esetén 10 százalékponttal, 

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 

százalékponttal, 

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 

százalékponttal. 

70% 

Előleg igénylése Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt 

támogatás 25 %-a, maximum 12 500 000 forint. 

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  

Projekt futamideje max. 24 hónap 

Mérföldkövek A projekt megvalósítása során két mérföldkő tervezhető a projekt várható fizikai befejezés 

dátumára. 
 

Mérföldkő 

megnevezése 
Outputja 

Legkésőbbi 

teljesítési időpont 

Legalább 1 fő 

munkavállaló 

képzésen való 

részvétele 

Legalább 1 fő képzése elindult, jelenléti 

íven rögzítésre, és a Felhívásban 

meghatározott módon igazolásra került 

a képzésben való részvétel 

 

Képzés(ek) 

elvégzésének 

igazolása 

A bizonyítványokat, tanúsítványokat 

kiállították és az arra jogosult 

képzésben résztvevők számára 

dokumentált módon átadták 

A projekt fizikai 

befejezésének 

időpontja 

Támogatási kérelem 

beadási határideje 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 10-től 2018. 

május 11-ig van lehetőség. 

Támogatható 

tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Képzések lebonyolítására  

 saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként, vagy 

 vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy  

 saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály 

szerint megvalósított képzésként  

 beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést- és a képzést követő 

elégedettségmérést, kerülhet sor.  

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság  

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Projekt előkészítési tevékenységek 

b) Képzések megvalósításának előkészítése  

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek  
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d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) 

alkalmazása 

e) Munkahelyi mentor alkalmazása 

Képzésekkel 

kapcsolatos elvárások 

1. A felhívás keretében egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, 

melyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, és minden résztvevő 

azonos óradíjért részesül a képzésben. Több képzési csoport egy képzésnek számít.  

2. A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját 

teljesítés keretében, az Fktv, szerint engedélyezett és/vagy ágazati jogszabály szerint 

megvalósított képzésként kell megvalósítani. (A százalékos érték meghatározásakor a 

tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.).  

3. A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi 

képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett 

összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)  

4. A támogatást igénylő saját munkavállalói részére biztosított képzések megvalósíthatók 

az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló 

külső képzésként, valamint saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett és/vagy 

ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként. 

5. A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet az Fktv. 2. §. 2. pontja szerinti belső 

képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot 

szükséges alapul venni.).  

6. Azon saját teljesítés keretében végrehajtott képzések, amelyek lefolytatására a 

támogatási igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, illetve jogosultsága van a 

folytatására ágazati jogszabály alapján a Felhívás szempontjából nem minősülnek belső 

képzésnek.  

7. Saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a 

támogatást igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, vagy amely képzés 

folytatására az ágazati jogszabály alapján a támogatást igénylőnek van jogosítványa.  

8. A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik 

bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább hat 

hónap átlagában a 405 459 Ft-ot. A feltételnek való megfelelést a kifizetés igénylés során 

szükséges alátámasztani.  

9. Belső képzés esetén a képzésben részt vevő munkavállalóval írásban, az Fktv.13. § (1) - 

(2) bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g), és j) pontjaiban foglaltak alapján 

felnőttképzési szerződést kell kötni, valamint mindazokat az adminisztratív 

kötelezettségeket teljesíteni kell, amelyeket az Fktv. 16. § a) és f) pontja a belső képzések 

vonatkozásában, az Fktv. 21. § (4) bekezdésében előírt, 1.§ (6) bekezdésében hivatkozott 

OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra előír.  

Elszámolható 

költségek 

a) Projekt előkészítés költségei - csak csekély összegű támogatásként számolható el 

aa) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 

ab) Közbeszerzési költségek 

 

b) Projektmenedzsment költségei - csak csekély összegű támogatásként számolható 

el 

ba) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

bb) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 

 

c) Szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei - csak csekély 

összegű támogatásként számolható el 

ca) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

cb) Külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyek foglalkoztatásba 

vonása és jelen projekt keretében történő képzése esetén kötelezően biztosítandó 

mentor személyi jellegű ráfordítása  

 

d) Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei- csak 

csekély összegű támogatásként számolható el 

da) Egyéb szakértői szolgáltatás 

db) Képzéshez kapcsolódó költségek 
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dc) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 

e) Célcsoport támogatásának költségei - csekély összegű támogatásként és képzési 

támogatásként is elszámolható 

ea) Képzésbe bevont munkavállalók illetve résztvevők útiköltsége 

eb) Képzésbe bevont munkavállalók ellátásához kapcsolódó célcsoport képzési 

költsége 

ec) Képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordítása 

Elszámolható 

költségek mértéke 
Tevékenység 

megnevezése 

Max elszámolható 

költség összege (Ft) 

Max mértéke az összes 

elszámolható költségre vetítve 

(%) 

Képzések 

lebonyolítása belső 

képzésként, vásárolt 

szolgáltatásként 

megvalósuló külső 

képzésként, vagy saját 

teljesítésben 

végrehajtott 

engedélyezett 

képzésként (az Fktv. 

szerint engedélyezett 

vagy ágazati 

jogszabály szerint 

megvalósított 

képzések) 

Felhívás 5.5 d) 2. 

pontban meghatározott 

költségek nem 

haladhatják meg a 

képzésben 

résztvevőnként az 

580.000 Ft/fő költséget, 

valamint az 4000 Ft/fő 

súlyozott átlagos 

óradíjat. 

Felhívás 5.5 e) 3. 

pontban meghatározott 

személyi jellegű 

ráfordításának 

támogatható összes 

költsége nem haladhatja 

meg a személyenként 

legfeljebb 405 459 Ft-

ot. 

Képzésbe bevont saját 

munkavállalók személyi jellegű 

ráfordítása nem haladhatja meg a 

projekt összköltségének 30%-át. 

Képzéshez kapcsolódó költségek 

és a Képzésbe bevont saját 

munkavállalók személyi jellegű 

ráfordításai esetében az igényelt 

támogatás együttesen nem 

haladhatja meg a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző 

utolsó lezárt, teljes üzleti évben 

fizetett személyi jellegű 

ráfordításainak a 25%-át. 
Képzéshez 

kapcsolódó előzetes 

tudásmérés, valamint 

elégedettségmérés 

Kötelező tájékoztatás 

és nyilvánosság 
 

Az 5.5. d) 3. költségtípuson 

legfeljebb a projekt összes 

elszámolható költségének 0,5%-

a számolható el. 

Projekt előkészítési 

tevékenységek 

1. Közbeszerzéssel 

kapcsolatos 

tevékenységek, 

beleértve a 

közbeszerzési terv 

elkészítését is 

(amennyiben 

releváns) 

 

Az 5.5. a) b) pontja szerint 

elszámolható költségei 

összességében nem haladhatják 

meg a projekt összes 

elszámolható költségének 8,5%-

át, amelyből az 5.5 a) 1. 

költségtípuson legfeljebb 3 000 

000 Ft számolható el. 

Projekt előkészítési 

tevékenységek 

Képzési terv 

kialakítása a 

munkavállalói 

igények figyelembe 

vételével 

Képzések 

megvalósításának 

előkészítése 

 

A projekt 

menedzsmentjével 

kapcsolatos 

tevékenységek 

 

Az 5.5. a) és b) pontja szerint 

elszámolható költségei 

összességében nem haladhatják 

meg a projekt összes 
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elszámolható költségének 8,5%-

át. 

Képzések 

szervezéséhez, 

lebonyolításához 

szükséges szakmai 

megvalósító(k) 

alkalmazása, 

biztosítása 

3.1.2.2. e) belső 

mentor 

A szakmai megvalósító 

esetében az 

elszámolható költség 

összege személyenként, 

teljes munkaidő esetén 

maximum havi 400.000 

Ft (a c) 1. pont i. és ii. 

alpontjai összesen), 

vagy ennek időarányos 

összege. 

A munkahelyi mentor 

esetében a 

személyenként 

elszámolható max. havi 

összeg 160 000 Ft (a c) 

2. pont i. és ii. alpontjai 

összesen) vagy ennek 

időarányos része. 

 

Pályázati 

dokumentáció 
Részletes információk a pályázatról 

 

https://www.palyazat.gov.hu/node/61479

