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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ 

GINOP Plusz – 3.2.1-21 

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő 

fejlesztésén keresztül történő támogatásáról 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
GINOP Plusz–3.2.1-21 

A pályázat célja A vállalkozások a támogatásból munkahelyi képzéseket valósítsanak meg, ezzel növelve a 

termelékenységüket.  

Munkáltatóra 

vonatkozó 

feltételek 

a) Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább egy -, nagyvállalatok esetében legalább két 

lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik. 

b) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, 

szövetkezet, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, egyéni cég és egyéni 

vállalkozás.  

c) A 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése, valamint az 1300/2016. (VI. 13.) 

Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor 

nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.  

d) A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel (legalább a 

projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része 

e) A támogatást igénylőnek a kérelem benyújtásának napján nem áll fenn köztartozása.  

f) A támogatást igénylő jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási, 

kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb a támogatást igénylő 

fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás alatt nem áll.  

g) A támogatást igénylő megfelel az államháztartásról szóló Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti 

követelménynek 

l) Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet, amennyiben a korábbi 

igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta.  

Együttes 

kérelem esetén 

h) a támogatást benyújtó (beszállítói integrátor) rendelkezik a szükséges beszállítói 

meghatalmazásokkal.  

i) a támogatást igénylők (beszállítói integrátor és beszállító(k)) rendelkeznek a beszállítói és 

integrátori viszony igazolásához szükséges dokumentumokkal.  

j) ha a támogatást igénylő beszállítói integrátor vállalkozás és beszállítói ugyanazon képzés 

megvalósítására nyújtanak be kérelmet, a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági 

elvárásoknak és a támogatásból fakadó kötelezettségeknek a vállalkozásoknak külön-külön kell 

megfelelniük.  

k) a hiánypótlás nem teljesítése az érintett támogatást igénylők részéről az együttes kérelem 

elutasítását vonja maga után.  

Munkavállalókr

a vonatkozó 

feltételek 

a) Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, nagyvállalatok esetében legalább 8 fő 

képzése szükséges.  

b) A képzésben részt vehet bármely, a vállalkozás által foglalkoztatott, magyar állampolgárságú 

és 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.  

c) Együttes kérelem esetén a beszállítói integrátornak nem szükséges minden egyes megpályázott 

képzésre akárcsak 1 fő résztvevőt is delegálnia. Lehet olyan képzés, amelyben a beszállítói 

integrátor saját munkavállalója nem vesz részt, de valamilyen megpályázott képzésbe 

mindenképpen be kell vonni.  

d) A beszállítói integrátor szempontjából nem számít résztvevőnek az a munkavállalója, aki a 

képzést tartja. Ő oktatónak számít.  

e) Az együttes kérelemben szereplő beszállító(k)nak nem szükséges minden képzésre 

munkavállalót küldeni. Csak az általa/általuk igényelt képzésre kell munkavállalót 

küldenie/küldeniük.  

Képzőkre 

vonatkozó 

feltételek 

a) Rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel 

b) Adózás előtti eredménye a legutolsó lezárt üzleti évben meghaladja az 1 millió Ft-ot 

c) A képzőintézmény rendelkezik a választott képzéstípusnak megfelelő. 
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• OSAP adatlappal vagy a FAR - részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén, 

amennyiben azt a Szktv. 9. § (1) szerinti szakképző intézmény szervezi meg, úgy a 

Szktv. 111.§-a szerinti Szakképzés információs rendszerébe (SZIR) - történő 

adatszolgáltatással igazolt. 

• Az adott képzés típusában legalább 100 résztvevő befejezett képzését igazoló 

referenciával. 

d) A felnőttképzési államigazgatási szerv a kérelem benyújtását megelőző két évben az aktuális 

minimálbért meghaladó összegű hatósági bírságot nem szabott ki.  

e) Rendelkezik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2020. január 01-től hatályos 

állapot szerinti bejelentéssel, engedéllyel.  

f) Ha a felnőttképző a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakmai képzést 

vagy - nem szakképző intézményként - részszakmára felkészítő szakmai oktatást vagy – az Fktv. 

szerinti belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével - részben vagy 

egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós 

forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést szervez, e felnőttképzési tevékenységét engedély 

alapján végezheti. Jogszabály alapján szervezett képzés esetében olyan képzés vehető igénybe, 

amelynek folytatására a képzést folytató intézménynek az ágazati jogszabályi előírások alapján 

jogosultsága van. Az Fktv. szerinti képzői engedélynek, bejelentésnek a képzést lefolytató 

intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia 

Képzésekre 

vonatkozó 

feltételek 

a) Legalább 16 órás képzések támogathatók.  

b) Együttes kérelemben az integrátor vállalat mellett maximum 10 db beszállító vállalat vehet 

részt.  

c) Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető. 

Egy képzésnek számítanak az azonos tartalommal, több csoportban indított Fktv. szerinti 

képzések.  

d) A támogatandó képzések egy főre jutó súlyozott óradíja a képzéstípusnak megfelelően a 

Hirdetmény 7.2 pontjában meghatározott maximális egy főre jutó óradíj összegét nem haladhatja 

meg.  

e) A meghatározott képzések megvalósíthatóak:  

i. vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy  

ii. az Fktv. 2.§ (1) bekezdés szerinti belső képzés keretében.  

f) Belső képzés esetében is meg kell felelni az Fktv. 11.§ (3) bekezdésében foglalt 

rendelkezésnek, miszerint a felnőttképző a felnőttképzési tevékenység végzésére - a képzés 

személyi és tárgyi feltételei kivételével - más jogalannyal nem állapodhat meg.  

g) A képzési költség elszámolhatósága két paraméter alapján kerül meghatározásra: 

1) egy főre eső képzéstípus szerint megítélt óradíj  

2) egy főre jutó elszámolható maximális képzési költség.  

h) A támogatott képzés megvalósítható kontaktórás, online formában, távoktatás keretében és zárt 

rendszerű elektronikus távoktatás keretében is.  

i) Az engedélyköteles képzési tevékenység keretében megvalósuló képzés igazolására a 

11/2020. (II.7.) Korm.rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 26 § szerinti 

egységes dokumentumot kell vezetni.  

j) A kontaktórás formában, valamint az online megvalósuló képzési alkalmaknak megfelelően 

dokumentáltnak kell lennie 

l) Képzés elvégzésének igazolása a FAR-ban kiállított tanúsítvány kiállításával és az arra jogosult 

képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik  

m) Képzési program kidolgozása: tartalmát tekintve meg kell egyeznie az Fktv. 12.§-a szerinti 

képzési program-tartalommal. A Hirdetmény 6. pont i) bekezdésében foglaltak alapján. 

n) A továbbadott támogatást igénylő vállalkozás által, a képzések vonatkozásában beadandó 

árajánlatokra és a referenciákra vonatkozó irányadó minimális tartalmai követelmények kapcsán 

az 1. számú melléklet nyújt tájékoztatást.  

Kérelmek 

típusai 

önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy 

több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést (továbbiakban: külső 

képzés),  

együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes 

kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös 

képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt 

szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.  
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Rendelkezésre 

álló forrás 
15 Mrd Ft 

Támogatás 

formája, 

mértéke, összege 

A Hatósági Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül kell a támogatási programot 

megvalósítani. Az elszámolására a program befejezését követően 3 hónap áll rendelkezésre. 

A célcsoport képzéséhez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi 

jellegű ráfordításai esetében a vállalkozás által igényelt támogatás együttesen nem haladhatja 

meg a támogatást igénylő támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes 

üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.  

Az egy főre jutó havi bértámogatás és képzési támogatás összege nem haladhatja meg a 

100/2021. (II. 27.) Korm. rendeletben előírt, a megállapításkor hatályos kötelező legkisebb 

munkabér másfélszeresét.  

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 200 000 forint, ami az alábbi négy 

szempont (hátrányos helyzet vagy megváltozott munkaképesség, Szabad Vállalkozási Zóna, kiemelt 

ágazat, IKT képzések) bármelyikének teljesülése esetében 300 000 forintra növelhető. 

Vállalatméret Támogatási intenzitás 

Mikro- és kisvállalkozás  70% 

Középvállalkozás  60% 

Nagyvállalat  50% 
 

Támogatás 

folyósításának 

módja 

A képzési támogatás kifizetése előlegként történik a Hatósági Szerződés megkötését követő 15 

napon belül (kizárólag képzési költség esetén). 

Az igényelhető előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a. 

Támogatási 

kérelem beadási 

határideje 

A kérelem 2021. október 1. napjától nyújtható be, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. 

december 31. napjáig a http://munka.hu oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson 

keresztül. 

Támogatható 

képzések 

1. Szakmai ismeretre irányuló képzés: olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés 

vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy 

munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, 

fejlesztésére irányul. 

2. Soft skill képzés: olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen 

alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely 

részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak 

részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza. 

3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés: olyan képzés, amely 

digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, 

fejlesztésére irányul. 

4. Nyelvi képzés: az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú 

rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés. 

Elszámolható 

képzési óradíjak 
Képzés típusok 

Maximális elszámolható egy főre jutó óradíj  

(forint/fő)  
Maximális 

csoportlétsz

ám/képzés 
Belső képzés 

esetén  

Vásárolt szolgáltatásként 

megvalósuló külső képzés esetén  

1. Szakmai ismeretre 

irányuló képzés  
2625 3500 

12 fő 

2. Soft skill képzés  2250 3000 

3. Információs és 

kommunikációs (IKT) 

technológiákra irányuló 

képzés  

1875 2500 

4. Nyelvi képzés  1500 2000 6 fő 

A táblázat az elszámolható költségként figyelembe vehető maximumot tartalmazza. Nem kizárt, hogy 

a képzés többe kerül, mint a lehetséges maximális támogatási összegek, de ebben az esetben a 

támogatás alapjaként csak a maximális óradíj vehető figyelembe. 

Elszámolható 

képzési költség 

tételek 

A) Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetében:  

i. Képzési szolgáltatás, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében 

tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj);  

ii. Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége az Elszámolási Útmutató 

figyelembevételével  

iii. Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége  

iv. Képzés céljára használt helyiségek, eszközök projektarányos bérleti díja (beleértve a 

kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs költségek  

mailto:iroda@avantazs.hu
http://www.avantazs.hu/


 

Avantázs Kft., Székhely: 6728 Szeged, Baktói u. 72., e-mail: iroda@avantazs.hu 
www.avantazs.hu 

 

v. Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek (beleértve vizsgadíj, vizsgáztatási díj, 

bizonyítvány,stb). A vizsgadíjat a képzési költségen (óradíj, max. elszámolható költség/fő) felül 

szükséges értelmezni és számla alapján elszámolni  

B) Belső képzés esetében:  

i. Oktató költsége  

• Amennyiben az oktató nem a támogatást igénylő munkavállalója, 3 db árajánlat alapján 

szükséges 

• Amennyiben saját munkavállaló, akkor a kieső munkabére számolható el.  

ii. Oktatási helyszín (terem- és eszközbérlet) költsége:  

a) Amennyiben a saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén történik a képzés 

megvalósítása, akkor nem számolható el  

b) Amennyiben a képzés nem a támogatási igénylő saját székhelyén, telephelyén, 

fióktelepén és/vagy nem saját eszközén történik, akkor 3 ajánlattal szükséges 

alátámasztani 

C) További elszámolhatósági szabályok:  

i. A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések esetében 3 db árajánlat alapján 

szükséges alátámasztani a képzési költséget  

ii. Belső képzés esetében a támogatott vállalkozásnak önköltségszámítási módszertant 

szükséges benyújtania a költségek alátámasztására.  

ii. Belső képzés esetében a képzési költség elszámolhatóságának feltétele, hogy a képzési 

óraszámot alátámasztó képzési programtervet a támogatott vállalkozás az elszámolás részeként 

benyújtja.  

A képzési költség tételek indokolt esetben (pl: vizsgadíj) önálló tételként is elszámolhatóak. 

Eredményességi 

elvárások 

A vállalkozások részére megítélt támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás – a 

képzések befejezését követő naptól számított 12 hónapot követően mért - eredményességi célok 

elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. 

Feltétel 

A vissza nem térítendő támogatássá 

alakuló támogatás mértéke a teljes 

támogatási összeg arányában 

Képzésben résztvevők továbbfoglalkoztatása  

A támogatást igénylő az utolsó képzési 

alkalmat követő naptól számított legalább 12 

hónapon keresztül a képzésben résztvevő 

munkavállalókat foglalkoztatja.  

80% 

Képzésben résztvevők béremelése  

A támogatást igénylő vállalkozás az utolsó 

képzési alkalmat követő naptól számított 

legalább 12 hónapon keresztül a képzésben 

résztvevő munkavállalók átlagos bruttó 

bérének vonatkozásában az adott évre (a 

támogatási kérelem benyújtásának napját 

magában foglaló naptári évet értve ez alatt) 

meghatározott minimálbér-emelés mértékén 

felüli béremelést hajt végre  

60% 

Min. 100% szükséges a támogatási összeg teljes mértékű vissza nem térítendővé válásához  
 

Továbbfoglalkoz

tatási 

kötelezettség 

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös 

megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát, valamint, hogy a 

foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással 

nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, munkaviszonyát. Illetve a támogatott munkavállaló 

munkaviszonyát a munkaadó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: 

Mt.) 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg. 
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