
 

 

ÚJ GYAKORNOKI PROGRAM 

 

GINOP-5.2.4-19 kódszámú pályázatról 

 

A pályázati kiírás célja 

 

A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének 

elősegítése. A gyakornoki program egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a 

vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon 

keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó 

tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális 

feltételeinek kialakítására is. 

 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 

 

A pályázati kiírásra kizárólag a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kettős 

könyvvitelt vezető vállalkozások pályázhatnak, amelyek rendelkeznek legalább egy 

lezárt üzleti évvel, továbbá amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 

pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt) üzleti évben minimum egy fő volt. 

 

A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 

mérlegfőösszegét vagy kisadózó vállalkozók esetében a megelőző lezárt, teljes üzleti 

év beszámolójában foglalt bevétel 60%-ának megfelelő összeget. A megvalósítás 

helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági 

engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a 

támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik. 

 

Elszámolható költségek 

A. Gyakornok(ok) 6 havi bérköltsége: legalább bruttó 195.000 forint, de legfeljebb 

bruttó 360.000 forint összesen legfeljebb 6 hónapig. A támogatást igénylő ennél 

magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az 

esetben is legfeljebb bruttó 360.000 forint/hó összegben vehet igénybe, vagyis az 

efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania. 



 

 
 

B. Mentor(ok) bérköltsége: maximum havi bruttó 120.000 Ft legfeljebb 6 hónapig, a 

gyakornok(ok) foglalkoztatását (ide nem értve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

időtartamát) nem meghaladó időtartamra. 

C. Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás költségei  

D. Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) 

kialakításához: 

• A projekt keretében olyan beruházásokra van lehetőség, amelyek a felvett 

gyakornok munkaköréhez közvetlenül kapcsolódnak. A beruházás mértéke 

nem haladhatja meg a teljes személyi jellegű költségek 40%-át. 

E. Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához: 

• A projekt keretében olyan beruházásokra van lehetőség, amelyek a felvett 

gyakornok munkaköréhez közvetlenül kapcsolódnak. A beruházás mértéke 

nem haladhatja meg a teljes személyi jellegű költségek 40%-át. 

F. Megváltozott munkaképességű munkavállaló segítőjének foglalkoztatása 

• Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása 

esetében a segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a segítés 

ideje alatt, teljes munkaidőre számítva legfeljebb 120.000 Ft 

A pályázat beadásakor meg kell jelölni az igényelt támogatási összeget, ami 

csökkenhet (pl. betegszabadság), mivel csak a ténylegesen kifizetésre kerülő 

bérek/járulékok után nyújtható be kifizetési igény.   

 

Támogatás összege   

Jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum 2.500.000 Ft 

maximum 22.176.000 Ft. Csak olyan gyakornok után nyújtható támogatás a vis major 

eseteket (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli 

tartós, igazolt akadálya) kivéve, akinek a munkaviszonya a támogatott foglalkozatás 

és a továbbfoglalkozatás teljes ideje alatt (9 hónap) fennáll. 

 

 

 

 

 



 

Támogatás mértéke 100% 

Előleg igénylése 

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke 

mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett számára a megítélt támogatás 

25%-a. 

A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia: 

• A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára vonatkozóan (9 

hónap) a gyakornok(ok)kal heti 40 órás, határozott idejű munkaszerződést köt, 

amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és 

amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.   

• A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem 

benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg. 

• A záró kifizetés igénylésekor igazolnia kell a foglalkoztatottak számának nettó 

növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva. 

• A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a projektmegvalósítás 

befejezésének időpontjáig előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzésre kerülhet 

sor, továbbá vállalja, hogy minden munkanapon legalább 10.00 és 14.00 között 

a projekt megvalósítási helyszínén legalább 1 fő nyilatkozattételre feljogosított 

olyan személy tartózkodik, aki a projekt szakmai előrehaladásáról tájékoztatást 

tud adni. 

Gyakornokkal szembeni elvárások: 

• 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor, 

• iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében 

szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve 

a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket, 

• a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali 

tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik, 

• a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint 

felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem 

rendelkezik 

• a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási 



Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony 

létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a 

Járási Hivatal által kiadott Igazolás. 

• Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási 

Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 

alapján.  

• Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 

Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés 

létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült. 

A vállalati gyakornoki kapcsolattartóval szembeni elvárások: 

 
• Feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel és két év munkatapasztalattal 

rendelkező szakember legyen (aki lehet maga a vállalkozó vagy az 

alkalmazottja). 

• 1-2 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 

3-4 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati kapcsolattartó, 5-6 gyakornok 

esetében legfeljebb három vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható 

el a személyi jellegű ráfordítása. 

• Gyakornok, vagy vállalati kapcsolattartó személyben változásra csak vis 

major esetben van lehetőség. 

 
A projekt megkezdése  

 

A projekt megkezdettnek minősül a gyakornoki foglalkoztatásra irányuló 

munkaszerződésben szereplő munkaviszony kezdetét jelző dátumtól. A projekt 

megvalósítási időszakára, megvalósítás helyszínére, költségvetésére, egyéb indokra 

vonatkozó módosítás maximum 2 alkalommal nyújtható be a megvalósítási 

időszakba. 

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. és 2021. április 30. között 

vagy forráskimerülésig lehetséges. 
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