
GINOP 5.2.4-16 

GYAKORNOKI PROGRAM 

PÁLYAKEZDŐK 

TÁMOGATÁSÁRA



• Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok

gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége,

szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata,

ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk.

Bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások

számára a gyakornok foglalkoztatásához

kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül.

• Rendelkezésre álló forrás: 15 Mrd Ft

• A támogatott támogatási kérelmek várható száma 500-

4500 db.

GINOP 5.2.4-16

A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA 



Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem

támogatható tevékenységek:

• Gyakornokok foglalkoztatása (megfelelő célcsoport,

megváltozott munkaképességű)

• Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység (egy

szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása,

aki lehet maga a vállalkozó vagy alkalmazott)

• Adminisztrációs tevékenység (gyakornok

foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok

ellátása)

• Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

GINOP 5.2.4-16

TÁMOGATHATÓ 

TEVÉKENYSÉGEK KÖRE



Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

• Megváltozott munkaképességű gyakornok
foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott
munkakörben.

• A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a
munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális
javak beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek
biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a
megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az
átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai
felszerelések beszerzése, az átalakítása.

GINOP 5.2.4-16

TÁMOGATHATÓ 

TEVÉKENYSÉGEK KÖRE



• A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a
gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és
indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési
engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan
beruházás.

• Megváltozott munkaképességű munkavállaló
gyakornoki foglalkoztatása esetében- amennyiben azt a
munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő
határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja
- a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével
foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a
dokumentált segítés ideje alatt.

GINOP 5.2.4-16

TÁMOGATHATÓ 

TEVÉKENYSÉGEK KÖRE



• 25 év alatti, szakképesítést (OKJ) szerzett, de felsőfokú

végzettséggel nem rendelkező fiatalok munkaerő-piaci

integrációjának ösztönzése, gyakornoki foglalkoztatás és a

munkafeltételek kialakításának támogatásával.

GINOP 5.2.4-16

CÉLKITŰZÉS



• 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor

• iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy

felnőttképzés keretében szerzett, OKJ-ben szabályozott

szakképesítést (kivéve 62-es OKJ számú szakképesítés)

• a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási

intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat

és nem dolgozik

• felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik

• a támogatást igénylő vállalkozással nem állt korábban

munkaviszonyban

• Ifjúsági Garanciaprogramban regisztrált

GINOP 5.2.4-16
CÉLCSOPORTTAL SZEMBEN 

TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK 



• rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással

alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként

való működés időszaka ebbe nem számít bele)

• Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető

gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek

vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és

Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

• éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő

volt

• a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és

középvállalkozásnak minősülnek

GINOP 5.2.4-16
KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE 



• 9 hónapos foglalkoztatás (bér + járulékok)

• Minimális összeg: garantált bérminimum – 129.000 Ft 

Maximum: bruttó 200.000 Ft

• Vállalati gyakornoki, kapcsolattartó tevékenység (mentor): 

szakember kijelölése és foglalkoztatása (vállalkozó vagy 

alkalmazott), havi bruttó 75.000 Ft 

• Adminisztrációs tevékenység: gyakornok 

foglalkoztatásával kapcsolatos adminisztratív feladatok 

ellátása

GINOP 5.2.4-16
TÁMOGATÁS



• Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása

(teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó

garantált bérminimum kétszeresének erejéig, azaz 2016.

évben havi bruttó 258.000 forint)

• Infrastrukturális, ingatlan beruházás (max. 25%)

• Eszközök, immateriális javak beszerzése: 100.000 Ft-ot

nem meghaladó eszköz, gyakornokonként max 300.000 Ft

• Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén,

munkába járás vagy a munkavégzés segítésével

foglalkozó személy foglalkoztatása

GINOP 5.2.4-16
TÁMOGATÁS



• 9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos

továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése;

• együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval

GINOP 5.2.4-16

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK-

GYAKORNOK



• 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás

• A vállalati gyakornoki kapcsolattartó (mentor) köteles a

megvalósítás - beleértve a továbbfoglalkoztatási időszakot -

során együttműködni a GINOP Gyakornoki program -

támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet végrehajtó, a

jelen felhívás keretében támogatott projekt megvalósítási

helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrummal.
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KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK-

MUNKÁLTATÓ



• Támogatási intenzitás: 100% 

• Támogatás típusa: vissza nem térítendő

• Támogatási minimum: 1.900.000Ft

• Támogatási maximum: 30.000.000 Ft 

• Forrás: 15 Mrd Ft 

• Támogatott projektek száma: 500-4500 db 

• Benyújtás: 2016.08.01-2018.07.31.

GINOP 5.2.4-16

ADATOK



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


