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A PROGRAMRÓL RÖVIDEN 

Magyarország Kormánya az Európai Unióval 

együttműködve átfogó programot hirdet a hazai, 25 év 

alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a 

pályakezdők munkához jutásának és 

munkatapasztalat-szerzésének támogatására, akik – 

sokszor éppen a szakmai gyakorlat hiánya miatt – 

szakmájukban nehezen kapnak állást. A GINOP-5.2.4-

16 program bértámogatást ad mindazon cégeknek, 

amelyek e programban regisztrált gyakornokot 

alkalmaznak, és hajlandók betartani a program 

adminisztrációs és más előírásait.  

 



MIÉRT IS JÓ A PROGRAM? 

A program előnyei: 

• Gyakornokként a programban résztvevőnek a 

9 hónap támogatott és 4,5 hónap 

továbbfoglalkoztatási időszak lehetőséget teremt 

a szakmai tapasztalat megszerzése. 

• Foglalkoztatóként a programban a gyakornok 

és a vállalati kapcsolattartói tevékenységért 

bértámogatást kap, illetve az új munkahely 

kialakításához támogatást. 

• Támogatási intenzitása 100%!!! 



A PROGRAM SZÁMOKBAN 

• A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

 30 milliárd forint. 

• A támogatott támogatási kérelmek várható 

száma: 1000-9000 db.  

• A felhívás feltételeinek megfelelő projektet 

minimum 2.300.000 forint maximum 30.000.000 

forint támogatásban részesíti. 

• A támogatási előleg maximum a támogatási 

összeg 50%-a. 



A PROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEI SZÁMOKBAN 

Főbb mutatók az elmúlt időszakot nézve: 

• 2016. augusztus 1. óta (16 hónap alatt)   

2595 db támogatási kérelem került benyújtásra, 

a támogatási kérelmek összértéke meghaladja a 

19,21 Mrd Ft-ot. 

• A támogatott projektek száma a mai nappal 

1555 db, lekötött keretösszeg 11,734 Mrd Ft. 

• Átlagos projektméret 7 546 064 Ft, 

1-2 fő foglalkoztatása. 



A SZÁMOK ALAPJÁN 

A számokat vizsgálva megállapítható: 

1. A felhívásban megadott határidő, 2020. 

március 31. előtt kimerülhet a rendelkezésre 

álló keret (megközelítőleg 2018 nyarán, kb. 9 

hónapon belül el fog fogyni). 

2. Kb. 1000 db döntésre váró projekt van a 

rendszerben! Azaz jelentős, akár 4-5 hónapos 

várakozási idő van a támogatói döntésig. 

A nagy érdeklődés igazolja, hogy egy  

kivételes konstrukcióról van szó! 



A PROJEKT TARTALMA I. 

Gyakornok bére, juttatásai: 

• A gyakornok bérköltsége a támogatott 9 hónapra, mely 

minimuma a  mindenkori garantált bérminimum összege, 

maximuma bruttó 250 000 Ft. 

• Munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek 

(munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás 

járulékkal és kezelési költségekkel együtt).  

• Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt a 

projektre fordított munkaidővel arányosan 

elszámolhatók. 

• A munkáltatót terhelő adók és járulékok.  

 



A PROJEKT TARTALMA II. 

Vállalati kapcsolattartó(k) bére: 

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében a támogatás 

mértéke kapcsolattartónként maximum havi bruttó 80 000 

forint legfeljebb 18 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatási 

idejére (a továbbfoglalkoztatásra nem jár). 

Általános (rezsi)költség, kötelezően előírt 

nyilvánosság, tájékoztatás költségei: 

Az általános rezsiköltség és a kötelező nyilvánosság, 

tájékoztatás költsége átalány alapú elszámolással vehető 

igénybe maximum a projekt értékének 1,5%-áig. 

 



BERUHÁZÁSI ELEMEK 

A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, 

munkavégzéshez: 

• Anyagköltség (100 000 forintot el nem érő kis értékű 

tárgyi eszközök összesen maximum 300 000 forint 

értékben) pl. munkaruha, 

• Eszközök és immateriális javak (az elszámolható 

költség maximum 25%-a lehet infrastrukturális és 

ingatlan beruházással együtt)  

• A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a 

gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és 

indokolt mértékű infrastrukturális és  

ingatlan beruházás.  



FOGLALKOZTATÓ ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMAI I. 

Azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási 

kérelmet, amelyek megfelelnek az alábbiaknak: 

• A vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi 

létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő 

volt. 

• A vállalkozás legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel 

rendelkezik. 

• Az előző üzleti évben a saját tőke nem volt negatív és 

nem csökkent a törzstőke a jogszabályban előírt 

legkisebb mérték alá.  

• A projekt összköltsége nem haladhatja meg  

az előző évi árbevételt és a mérlegfőösszeget.  



FOGLALKOZTATÓ ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMAI II. 

Azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási 

kérelmet, amelyek megfelelnek az alábbiaknak: 

• A vállalkozás ellen nincs folyamatban NAV végrehajtási 

eljárás. 

• A beadott pályázat az értékelési szempontok alapján 

minimum 45 pontot ér el. 

• A támogatást igénylő a pályázathoz mellékelte a 

területileg illetékes szakképzési centrum igazolását a 

megtörtént kapcsolatfelvételről. 

• Megfelel a Felhívásban foglalt további 

 feltételeknek!!! 

 



GYAKORNOK ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMAI I. 

A gyakornokkal szemben támasztott követelmények: 

• 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben 

történő regisztráció időpontjában.  

• Az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott 

szakképesítése van, kivéve a 62-es OKJ szintkódú 

szakképesítéseket, vagyis nem felsőfokú végzettséghez 

kötött szakképesítésű. 

• A foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási 

intézmény nappali tagozatán nem tanul, és nem is 

dolgozik. 

 



GYAKORNOK ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMAI II. 

A gyakornokkal szemben támasztott követelmények 

továbbá: 

• Nincs felsőfokú végzettsége, vagy felsőoktatásban 

szerzett szakképzettsége. 

• A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a 

támogatást igénylő vállalkozással nem állt 

munkaviszonyban. 

• A fiatal az Ifjúsági Garancia rendszerben - a 

gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően - 

igazoltan regisztrált. 

• Megfelel a Felhívásban foglalt további 

 feltételeknek!!! 

 



PROGRAMRÓL TUDNI ÉRDEMES 

A gyakornoki program keretében: 

- 100%-os támogatási intenzitású projekt valósítható 

meg 

- 50% előleg igénylésre van lehetőség 

- A 9 hónapos foglalkoztatási kötelezettséget 4,5 

hónap továbbfoglalkoztatás követi (itt ez a 

fenntartási időszak) 

- A foglalkoztatási költségek 25%-a lehet a projekt 

keretében a gyakornok munkahelyének  

kialakítását szolgáló eszköz illetve  

infrastrukturális beruházás. 

 



A PROGRAMRÓL JÓ TUDNI 

A program megvalósítása során: 

- 18 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra 

- Gyakornok 2 alkalommal pótolható 

- Több gyakornok foglalkoztatható 

- Gyakornok(ok) munkájáról előrehaladási naplót kell 

vezetni 

- Szakképzési Centrummal kötelező együttműködni, 

- A programot meg kell tudni valósítani, el kell tudni 

számolni a költségekkel, a szakmai  

beszámolókat fel kell tudni tölteni!  

 Adminisztrációs teherrel jár!!! 

 



 

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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