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3/B. számú melléklet 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 

képzése” című kiemelt projektről 

MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓK ÉS MUNKAADÓIK részére 

 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a 

támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. A kiemelt projekt lebonyolítója a 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Belügyminisztérium, a Digitális Jólét Nonprofit Kft., 

valamint a konvergencia régiókbeli megyei kormányhivatalok alkotta konzorcium.  

 

A kiemelt projekt keretében támogatásban részesülhetnek azok a tankötelezettségüket teljesített, de 

öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért felnőtt személyek, akik az alábbi célcsoportba tartoznak: 

 közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak, 

 munkaviszonyban állnak. 

 

A program keretében a munkaviszonyban álló kérelmező esetében, amennyiben a kérelmező és 

annak munkaadója együttesen megfelel a kiemelt projekt feltételeinek, az alábbi, képzéshez 

kapcsolódó támogatások nyújthatók: 

 a képzési költség és vizsgadíj (beleértve az esetleges pótlóvizsga díját és a felnőttképzést 
kiegészítő tevékenység(ek)/felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás(ok) költségét 
is), 

 bizonyítványmásodlat kiváltásának költsége1, 

 egészségügyi alkalmasságának vizsgálata és egyéb a képzéssel összefüggésben előírt, a 

képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó védőoltás igazolt költsége, 

 a képzéséhez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazási költségek az állandó, vagy bejelentett 

tartózkodási hely és a képzés helye/egészségügyi alkalmassági vizsgálat helyszíne közötti 

viszonylatban. 

 

A támogatást az elméleti és gyakorlati képzés, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges és a 

képzés befejezését követő záró vizsgára történő felkészülés időtartamára, továbbá a vizsga napjaira 

biztosítja a kiemelt projekt. 

 

A támogatás időtartama alatt: 

1. a felnőttképzést kiegészítő tevékenység/felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás2 

I.: Képzés hatékonyságának növelése, 

2. az adott képzés, 

3. a felnőttképzést kiegészítő tevékenység/felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás3 

II.: Munkavállalás elősegítése (amennyiben az Ajánlattételi Felhívás tartalmazza) 

4. az utolsó vizsganapra történő felkészülési időszak, és az utolsó vizsganap 

közé eső időszakot értjük.  

 

Újbóli képzésbe vonás esetében a támogatás időtartamába és annak elszámolható költségeibe nem 

tartozik bele a felnőttképzést kiegészítő tevékenységek/felnőttképzési tevékenységhez 

kapcsolódó szolgáltatások időtartama és költsége. 

 

 

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete: 

                                                
1 Amennyiben elveszett vagy megsemmisült a bizonyítvány, kizárólag olyan képzés 

esetén támogatható, ahol a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
96. § (6) bekezdése alapján a képzésben résztvevő személyek 

bizonyítványmásodlat kérésével tudják igazolni végzettségüket. 
2 amennyiben releváns 
3 amennyiben releváns 
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A – munkaadó által támogatott – kérelmeket a képzést megelőzően a GINOP-6.1.1-15-2015-00001 

azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt 

projekt célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál 

(a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A támogatásról a kérelem beérkezését követő 8 napon belül 

születik döntés. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései irányadóak. 

 

A kiemelt projektben való részvétel támogatása kétféleképpen valósulhat meg: 

 

1. Csekély összegű („de minimis”) támogatásként  amennyiben a képzés során 

megszerzett tudás a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódik. Ebben az esetben a Hivatal által 

nyújtható támogatás 100%-os mértékű, azonban kizárólag olyan vállalkozások (munkaadó) 

esetében biztosítható, amelyek nyilatkozatuk alapján megfelelnek a csekély összegű („de minimis”) 

támogatások igénybevételére vonatkozó feltételeknek.  

 

A csekély összegű („de minimis”) támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek: 

a) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet4 hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás 

bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi 

árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 

vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget [figyelembe véve az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését]5. A támogatás odaítélése során 

az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű 

támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni. 

 [Az átváltásnál a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet6 35. §-a alapján kell eljárni.] 

b) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás a 

360/2012/EU bizottsági rendeletnek7 megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 

360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.  

 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű 

támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 

1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. 

c) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában 

vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami 

támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben 

vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire 

vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

A támogató a felhasznált támogatás mértékéről „de minimis” igazolást állít ki a munkaadó részére. 

 

2. Egyéb esetben képzési támogatásként   amennyiben a támogatás csekély összegű 

(„de minimis”) támogatásként nem adható – tekintettel arra, hogy a munkaadó a feltételeknek nem 

felel meg – a támogatás képzési támogatásként nyújtható: 

 

A 651/2014/EU bizottsági rendelet8 értelmében a támogatási intenzitás képzési támogatás esetén 

nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át. Az intenzitás az elszámolható költségek 

70%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető, az alábbiak szerint: 

- megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén 10 százalékponttal, 

                                                
4 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. 
december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1. o.) 
5 A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 100. §. 
6 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrő l szóló 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet 
7 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet  

(HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) 
8 Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 

651/2014/EU bizottsági rendelet 
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- középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal, 

- kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal. 

 

Az elszámolható költségek fennmaradó részét (önerőt) a munkaadónak kell vállalnia és biztosítania!  

 

A munkaadónak a fentiekre tekintettel – a kérelem benyújtásával egyidejűleg – nyilatkoznia kell 

arról, hogy a munkavállalója képzésben való részvételével egyetért, a képzés során megszerzett 

tudása a tevékenységéhez kapcsolódik, valamint a részére a támogatás odaítélésének évében és az 

azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 

Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy amennyiben a támogatást csekély összegű („de minimis”) 

támogatásként nem jogosult igénybe venni, képzési támogatásként igényli-e, vállalva az önerő 

biztosítását. A kérelemnek tartalmaznia kell továbbá a munkaadó egyéb, vonatkozó jogszabályok 

szerinti nyilatkozatait is. 

 

A támogatás pontos összege a benyújtott kérelem, valamint a munkaadói nyilatkozatok alapján kerül 

meghatározásra. A támogatástartalom, azaz a támogatás típusának („de minimis” vagy képzési 

támogatás) és mértékének megállapítása a megyei kormányhivatal, mint a kiemelt projektben részt 

vevő konzorciumi tag feladata és kötelezettsége. 

 

Nem lehet a kiemelt projekt alanya, nem támogatható a képzése annak a munkaviszonyban álló 

kérelmezőnek, aki: 

 a bevonás időpontjában iskolai tankötelezettségét teljesíti9, 

 egyéb, az állam által támogatott képzésben vesz részt – beleértve az iskolarendszerű szakképzés 

keretében folyó képzéseket is, 

 a kérelem benyújtása napján a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (képzési) támogatásban részesül,  

 a saját hibájából eredően a megyei kormányhivatal/járási hivatal által jogerős határozattal 

visszakövetelt (képzési) támogatással összefüggő fizetési kötelezettséggel rendelkezik,  

 európai uniós forrásból megvalósuló képzésben vesz részt10,  

 a GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 

képzése” című kiemelt projektben másik támogatott képzésben vesz részt, 

 akinek képzésbe vonásával a munkaadója nem ért egyet.  

 

Az alábbi esetekben támogatható egy résztvevő több képzésen való részvétele: 
egy személy többször is részt vehet képzésben, amennyiben:  

a) jelen kiemelt projekt keretében az egyén felzárkóztató képzésben, szakképzést előkészítő 
képzésben vagy szakképzésnek nem minősülő képzésben vett részt, majd állam által elismert 
szakképesítés, egyéb szakmai képzés, vagy szakképzés elvégzésére nyújtja be kérelmét, 
továbbá az Fktv1. 1.§ (2) d) pontja szerinti támogatott egyéb képzésen vagy szakképzésnek 
nem minősülő képzésben vett részt, majd ezt követően újabb egyéb képzés vagy 
szakképzésnek nem minősülő képzés elvégzésére nyújtja be kérelmét;  

b) jelen kiemelt projekt keretében az egyén már részt vett a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény szerinti állam által elismert szakképesítés (Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott szakképesítés) megszerzésére irányuló képzésen vagy az Fktv1. 1.§ (2) b) 
pontja szerinti támogatott egyéb szakmai képzésen vagy szakképzésben, majd ezt követően 
újabb állam által elismert szakképesítésre, egyéb szakmai képzésre vagy szakképzésre 
nyújtja be kérelmét;  

c) a felmerült munkaerőpiaci igény kifejezetten két szakmai képzés vagy szakképzés egyazon 
személy általi elvégzése esetén elégíthető ki. 

 

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel, valamint munkaadójával (3 oldalú) 

támogatási szerződés kerül megkötésre, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. Amennyiben 

a kérelmező a képzést önhibájából nem fejezi be, a kifizetett támogatás időarányos részét vissza kell 

fizetnie. 

                                                
9 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 45. § (3) bekezdése. 
10 Kivéve a GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése és a GINOP-6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése című projektek. 
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A munkaadó, a képzést lebonyolító képző intézmény és a Hivatal között egy (3 oldalú) 

együttműködési megállapodás aláírására is sor kerül, amely a képzés lebonyolításához szükséges 

jogok és kötelezettségek, fizetési feltételek, dokumentálásra vonatkozó előírások részletes szabályait 

tartalmazza, attól függően, hogy „de minimis” vagy képzési támogatás nyújtására kerül sor. 

 

Reméljük, Ön is azok közé tartozhat majd, akiknek az Európai Unió által támogatott GINOP-6.1.1-15-

2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt 

projekt keretében valósul meg a képzése. 

 

Bővebb információért kérjük, forduljon a megyei kormányhivatal, illetve a járási hivatal 

illetékes munkatársaihoz. 
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