
 

 

Módosult a Munkahelyi képzések támogatása mikro, 
kis és középvállalatok munkavállalói számára című 

(VEKOP-8.5.3-17 kódszámú) felhívás 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és 

középvállalatok munkavállalói számára” című (VEKOP-8.5.3-17 kódszámú) felhívás 

módosítására szakmai pontosítások miatt kerül sor. 

1)  3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek első két pontja az 

alábbiakra változott: 

 
a) Projekt előkészítési tevékenységek  

aa) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is 

(amennyiben releváns). 

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:  

ba) A támogatási kérelem részeként benyújtandó képzési tervben foglaltak  megvalósításához 

szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek  megteremtése, beleértve külső képzés 

esetén a képzés engedélyeztetését, eljárások, módszertanok, stratégiák  k idolgozása, 

munkavállalói képzési igények felmérését; 

bb) belső képzések esetében képzési program, tananyag, k idolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 

pontjában foglaltak  figyelembe vétele mellett). 

 

2)  3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont, a Képzési tervvel kapcsolatos tartalmi 

elvárások 2. pontja módosult a 10 pontja törlésre került: 

 

„2) az Ipar 4.0 megoldások alkalmazásához való kapcsolódás bemutatása. Az IPAR 4.0 

megoldások termelésből objek tív módon gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán 

alapuló (szenzoros, vagy berendezések vezérlésből közvetlenül szerzett adatokon 

alapuló), fejlett automatizáltságú intelligens termelésprogramozási és vagy, 

termelésirányítási és vagy döntéstámogató rendszereket jelentenek.  

3) az Irinyi Tervhez való kapcsolódás bemutatása (Felhívás 1. sz. szakmai mellék lete 

alapján);” 

 

3)  3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont, a Képzésekkel kapcsolatos elvárások 1., 

2., 3., 4. 8. pontjai valamint a Projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal 

szembeni elvárások 1. pontja az alábbiakra változtak: 

„… 
1. A felhívás keretében egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, 

melyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, és minden résztvevő 

azonos óradíjért részesül a képzésben. Több képzési csoport egy képzésnek számít.  

2. A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80% -ának külső OKJ-s szakképesítést 

nyújtó képzésnek, külső egyéb szakmai képzésnek, vagy külső egyéb képzésnek kell lennie. 

(A Felhívás 3.1.2.1 aa) ac) és ad) pontjai szerinti képzések, melyek százalékos érték  



 

 

meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.) 

3.  A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7% -a lehet egyéb nyelvi képzés, 

illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték  meghatározásakor a megvalósuló 

képzések összes óraszámát
1
 szükséges alapul venni.) 

4. A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. (a százalékos érték  

meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot
2
 szükséges alapul venni.). 

5. A támogatási kérelem elbírálásakor előnyt élveznek azok a képzések, amelyek: 

 az Irinyi Terv keretében k iemelten fejlesztendő területek  (Felhívás 1. sz. szakmai 

mellék lete alapján) valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén 

jelentkező feladatok ellátásához és vagy magasabb szintű megvalósításához 

szükségesek és/vagy 

 a munkavállalók  IPAR 4.0 megoldások 3 alkalmazására való felkészítését segítik , illetve 

továbbképzésüket támogatják  ezen a területen és/vagy 

 Fktv. 2. § 5. pontja szerinti, 2016. december 31-ig képzési nyilvántartásba vétellel 

engedélyt szerzett hatékonyság a munkavégzésben, együttműködési helyzetekben 

hatékony kommunikáció, általános termelésszervezési ismeretek, csoportvezetői 

kompetencia fejlesztés tárgyában egyéb képzéseket megvalósít és/vagy 

 munkavállalók  általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák, beleértve 

azokat a nem szállítói képzéseket, amelyek hozzájárulnak a folyamat és 

teljesítménymenedzsmenthez, munkavégzés támogatásához, ügyfelek  eléréséhez, 

digitálisan támogatott értékesítéshez, üzleti modell fejlesztése digitalizációs 

megoldásokkal, elek tronikus ügyintézéshez, adatelemzési képességek javításához 

járulnak hozzá. 

… 

Felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves projek tek menedzselése/irányítása terén 

szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező projek tmenedzser, 3 éves szakmai gyakorlattal 

rendelkező felsőfokú szak irányú végzettséggel rendelkező pénzügyi menedzser 

k ijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító 

munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) keretében 

elvárás a projek t teljes időtartama alatt.” 

9. … 

 Külső képzésként k izárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató 

intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe. Az adott képzésre vonatkozó 

engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének 

időpontjában rendelkezésre kell állnia. 

                                                                 
 

 

3 Termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán alapuló (szenzoros, vagy berendezések vezérlésből 

közvetlenül szerzett adatokon alapuló), fejlett automatizáltságú intelligens termelésprogramozási és vagy, termelésirányítási és 
vagy döntéstámogató rendszer 



 

 

4)  4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont Projektmenedzsmenttel és szakmai 

megvalósítókkal szembeni elvárások 1. pontja kiegészítésre került a 

projektmenedzserre vonatkozó elvárásokkal: 

„Felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves projektek menedzselése/irányítása 

terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező projektmenedzser, …”  

5)  3.6.1 A projekt területi korlátozása pont kiegészítésre került az alábbiakkal: 

„Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, telephelye vagy 

fióktelepe nem alkalmas a képzés megtartására, abban az esetben lehet más, 

Közép-magyarországi régióban lévő, a képző által biztosított vagy bérelt helyszín. 

Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, telephelye vagy 

fióktelepe nem alkalmas a képzés megtartására, ennek okát szükséges bemutatni.  

Az igazoltan kizárólag a Közép-magyarországi régión kívül biztosítható képzési 

helyszín esetén az igazolást a támogatási kérelemmel kell benyújtani, amelyről a 

Támogató az igazolás alapján a támogatási döntéssel dönt.  

 A képzésbe bevonásra kerülő munkavállaló munkaszerződésben rögzített 

munkavégzési helyének a támogatást igénylő Közép-magyarországi régióban 

található székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kell lennie. 

A megvalósítás helyszínének működő telephelynek/fiókteleptelepnek kell lennie, 

melynek igazolására szolgáló dokumentumok többek között: … 

” 

6)  3.8 Fenntartási kötelezettség pont  első bekezdése az alábbiakra változott: 

 

„A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 

1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.” 

7)  4.4.2 Kiválasztási kritériumok pont Tartalmi értékelési szempontok valamint a 

támogatás feltételeként meghatározott pontszám az alábbiakra módosult:  

 

 Tartalmi értékelési szempont  Minősítés/adható 

pontszám 

Igazolás módja 

1 A támogatást igénylő 

tapasztalata a munkavállalói 

képzések tekintetében (a 

támogatási 

kérelembenyújtását megelőző 

5 éven belül) 

3 Képzést követő 

OSAP szerinti 

statisztikai célú 

adatszolgáltatás 

igazolása  

ennek hiányában 
képzési szerződés 
vagy képzési 

tanúsítvány 

 1 képzést megvalósított 3 

 nem valósított meg eddig 

munkavállalói képzést 

0 

2 A munkavállalók IPAR 4.0 

megoldások alkalmazására 

5 Támogatási kérelem 



 

 

való felkészítése, illetve 

továbbképzés támogatása 

ezen a területen a projekt 

keretében4  

 Igen, van olyan képzés  5 

 Nincs olyan képzés 0 

3 A támogatást igénylő mikro-, 

kis és közép vállalkozás a 

VEKOP 1. és/ vagy 2. prioritás 

keretében a 2014-20-as 

programozási időszakon belül 

támogatói döntéssel 

rendelkezik.  

5 Támogatói kérelem 

 igen 5 

 nem 0 

4. A támogatást igénylő 

vállalkozás az Ágazati Képző 

Központ által minősített 

képzési listáról választ 

(ezen értékelési szempont a 

képzési lista kialakítása után 

veendő csak figyelembe) 

12 Az adott képzés 

nyilvántartásba 

vételi határozata 

 több ilyen képzést valósít 

meg 

12 

 valósít meg ilyen képzést 6 

 nem valósít meg ilyen 

képzést 

0 

5 Fktv. 2. § 5. pontja szerinti, 

2016. december 31- ig képzési 

nyilvántartásba vétellel 

engedélyt szerzett 

hatékonyság a 

munkavégzésben, 

együttműködési helyzetekben 

hatékony kommunikáció, 

általános termelésszervezési 

10 Az adott képzés 

nyilvántartásba 

vételi határozata 

                                                                 
4 IPAR 4.0 megoldások alkalmazása: A támogatást igénylő a projekt keretében a munkaerő foglalkoztathatóságának javítása és 

vagy a termelékenységének növelése érdekében olyan képzéseket valósít meg, amelyek fejlesztik a munkavállalók 
vállalatirányítási rendszerekkel és vagy, termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán alapuló, fejle tt 
automatizáltságú intelligens (szenzoros, vagy berendezések vezérlésből közvetlenül szerzett adatokon alapuló),  
termelésprogramozási és vagy termelésirányítási és vagy döntéstámogató rendszerekkel   kapcsolatos kompetenciáit. .   

 



 

 

ismeretek, csoportvezetői 

kompetencia fejlesztés 

tárgyában egyéb képzéseket 

megvalósít  

 több ilyen képzést valósít 

meg 

10 

 valósít meg ilyen képzést 5 

 nem valósít meg ilyen 

képzést 

0 

6 A képzési szükségletfelmérés 

kialakításához a dolgozók a 

támogatási kérelemben 

rögzített képzési tervben 

bevonásra kerültek. 

4 Támogatási kérelem 

 

 igen 4 

 nem 0 

7 A képzések a munkavállalók 

olyan jellegű 

kompetenciafejlesztésére 

irányulnak, amelyek az Irinyi 

Terv keretében kiemelten 

fejlesztendő területek 

valamelyikébe besorolható 

vállalati tevékenységi kör(ök) 

területén jelentkező feladatok 

ellátásához és vagy magasabb 

szintű megvalósításához 

szükségesek. 

5 Támogatási kérelem 

 

 Igen (mindegyik képzés 

igen) 

5 

 Részben (van ilyen képzés)  2 

 Nem (nincs ilyen képzés) 0 

8. Képzőintézmény(ek) 

tapasztalata - minimum 5 éve 

működő külső 

képzőintézmény(ek) 

alkalmazása 

6 képzést megvalósító 

képzőintézmény 

 ilyen külső 

képzőintézmény(ek) a 

megvalósuló képzések össz 

óraszámának legalább felét 

6 



 

 

végzi(k) 

 ilyen külső 

képzőintézmény(ek) a 

megvalósuló képzések össz 

óraszámának kevesebb 

mint felét végzi(k) 

3 

 nincs ilyen (a) külső 

képzőintézmény(ek között) 

0 

9. Képzőintézmény(ek) 

sikeressége – A legutolsó 

lezárt 5 üzleti évben a külső 

képzőintézmény(ek) 

árbevétele haladja meg a 

nettó 0,4 Mrd forintot és az 

üzemi, üzleti tevékenység 

eredménye pozitív legyen. 

6  

 van ilyen (a) külső 

képzőintézmény(ek között) 

6 

 nincs ilyen (a) külső 

képzőintézmény(ek között) 

0 

10 A támogatást igénylő mikro-, 

kisvállalkozás esetében a 

képzésbe bevont 

munkavállalók aránya az 

összes munkavállalóhoz 

képest (egy munkavállaló 

egyszer számítandó) 

14 Támogatási kérelem 

 30% felett 14 

 21-30% 9 

 10-20% 5 

 10% alatt 0 

11 A támogatást igénylő 

középvállalkozás a Felhívásban 

előírt 5%-os minimális 

elvárásnál nagyobb arányban 

von be a képzésbe hátrányos 

helyzetű munkavállalót 

5 Támogatási kérelem 

 igen 5 

 nem 0 



 

 

12 IKT tárgyú képzésbe 

(beleértve a digitális 

kompetenciafejlesztést, illetve 

a munkakör ellátásához 

szükséges általános és 

speciális informatikai 

felkészültséget biztosító 

képzéseket) vonja be a 

munkahelyi képzésben 

résztvevők legalább 5%-át. 

5 Támogatási 

kérelem 

 

 IKT képzést tervez és 

bevonja a résztvevők 

legalább 5%-át 

5 

 Nem tervez IKT képzést 0 

13 A költségvetés 

alátámasztottsága: 

A költségvetésben szereplő 

költségtételek egyértelműen 

kapcsolódnak a projekt 

tevékenységeihez, valamint az 

árajánlattal nem 

alátámasztandó valamennyi 

költségtétel rendelkezik 

szükségességet alátámasztó 

indoklással, szöveges 

indoklásban mennyiségi 

egység, mennyiség, egységár 

formájában tartalmazza az 

egyes költségtételekhez 

kapcsolódó kalkulációkat, 

valamint projekt költségvetése 

megfelel a Felhívás 5.5 és 5.6 

pontjában meghatározott 

elszámolhatósági feltételeknek 

és az elszámolható költségek 

összegére, mértékére, illetve 

arányára vonatkozó 

elvárásoknak 

10 Támogatási 

kérelem, árajánlatok 

 Mindegyik költségtétel 

megfelel 

10 

 Nem mindegyik 

költségtétel felel meg a 

fentieknek 

5 

 A projekt költségvetése 

nem felel meg a fentieknek 

0 



 

 

14 A támogatási kérelemben 

rögzített képzési terv, 

valamint a megvalósítandó 

tevékenységek a kötelező 

tevékenységeket teljes körűen 

lefedik, azok tartalmi 

elvárásaival összhangban 

vannak 

10 Támogatási kérelem 

 Igen 10 

 Nem 0 

Összesen 100  

 

„A 10. sz. szempont kizárólag mikro- és kisvállalkozásokra, míg a 11. sz. 

szempont kizárólag középvállalkozásokra értelmezhető. A pontozás végén minden 

támogatást igénylő 100 pontot tud szerezni. Nem támogathatók azok a kérelmek, 

amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott 

összpontszám nem éri el a minimális 55 pontot, és a 2., 4., 5., 7., 8., 9., 12 

szempontok esetében a 20 pontota minimális pont elérése nem jelenti 

automatikusan a támogatás megítélését! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4. A támogatást igénylő vállalkozás az Ágazati Képző 

Központ által minősített képzési listáról választ című szempont csak a képzési lista 

kialakítása után veendő csak figyelembe, addig az e szempontok nélkül elért 

összpontszám 100/88-tel kerül felszorzásra.” 

8)  5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége pont „Jelen felhívás esetében nem 

releváns.”-ra változott. 

 

9)  5.5 Az elszámolható költségek köre pont db) Képzéshez kapcsolódó költségek és ec) 

Célcsoport személyi jellegű ráfordításai pontjai kiegészítésre kerültek az alábbiakkal: 

 

„db) … Az igényelhető támogatás összege az 5.5. db) pontban meghatározott 

képzési költségek és az 5.5. ec) pontban meghatározott Képzésbe bevont 

munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az igényelt támogatás nem 

haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes 

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

ea) … A képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása nem 

haladhatja meg a projekt összköltségének 30%-át. 

Az 5.5. db) pontban meghatározott Képzéshez kapcsolódó költségek és az 5.5. ec) 

pontban meghatározott Képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű 

ráfordításai esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett 

személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.” 

10)  5.6 Az elszámolhatóság további feltételei g) pontja az alábbiakra módosult: 



 

 

 

„Amennyiben az adott beszerzés nem a Kbt. hatálya alá tartozik és nem áll fenn 

az 5.5.1 e) pontban meghatározott feltétel, a támogatást igénylőnek legalább 1 

független - igénybevett szolgáltatás esetén a tevékenységi területen tapasztalattal 

rendelkező szolgáltatótól -, árajánlatot kell bekérnie az adott tevékenységre 

annak alátámasztása érdekében, hogy az adott beszerzés ellenértéke a piaci 

áraknak megfelelő mértékben került meghatározásra. Az árajánlatnak meg kell 

felelnie a Felhívás 6. fejezetében foglalt feltételeknek.” 

 

11)  5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 

pontban szereplő táblázatban a nevesített költségtípusokra vonatkozó maximális 

mérték 9%-ra módosult a tájékoztatás, nyilvánosság költségtípus 

egybeszámíthatóságával. 

 

12)  6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája kiegészült 3. 

8., 9., 10., 11. és 12. ponttal a közbeszerzésre vonatkozó pontok pontosításra 

kerültek:  

 

„…  

3) Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását 

igazoló dokumentum: az utolsó két lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi 

beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló 

cégszerűen aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) másolatát kell 

benyújtani, amely egyértelműen tartalmazza a beszámoló jóváhagyásának tényét 

(pl. adózott eredmény felhasználásáról szóló határozat önmagában nem fogadható 

el). 

…  

9) Árajánlatok  

…  

b) Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat,: 

- Amennyiben a hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre az adott 

költségtétel vonatkozásában az 1 db árajánlat, akkor az a költségtétel nem 

elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható 

összköltsége csökkentésre kerül a felhívás 5.8 pontjában foglaltak 

figyelembevételével. 

c) …  

- a képzésre vonatkozó árajánlat esetében az Fktv. szerinti besorolását, 

jogszabályi hivatkozást, a képzési engedély számát5, a képző 

intézményként való nyilvántartásának számát. 

                                                                 
5 Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének 
időpontjában rendelkezésre kell állnia. 



 

 

…  

Az olyan képzések esetében, ahol az adott képzést igazoltan nem végzi 

minimum 3 képző intézmény az igazolást a támogatási kérelemmel kell 

benyújtani, amelyről a Támogató az igazolás alapján a támogatási döntéssel 

dönt.” 

8) A támogatást igénylő képzések megvalósítása során szerezett tapasztalatának 

alátámasztására az alábbi dokumentumok fogadhatóak el a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző 5 éves időszakra vonatkozóan - a Felhívás 4.4.2 

Kiválasztási kritériumok 1. tartalmi értékelési szempont alátámasztására 

(amennyiben releváns):  

- OSAP szerinti statisztikai adatszolgáltatás igazolása, vagy  

- képzési szerződést, vagy  

- képzési tanúsítvány 

9) Minőségellenőrzési tanúsítvány - A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 4. 

értékelési előfeltétel alátámasztására (amennyiben releváns).  

10) A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 5. értékelési szempont 

alátámasztására az adott képzés nyilvántartásba vételi határozata  

11) A kiválasztott képző szervezet/ek esetében - A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási 

kritériumok 8. értékelési szempont alátámasztására:  

- a képző szervezet képzési tapasztalatát bemutató dokumentum, amely 

tartalmazza a képző szervezetként történt nyilvántartásba vétel dátumát, 

azonosító számát. 

12) A kiválasztott képző szervezet/ek esetében - A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási 

kritériumok 9. értékelési szempont alátámasztására:  

- Jogi státusz igazolására: Cégkivonat, nem gazdasági társaságok esetében 

pedig alapító okirat és alapszabály. A támogatási kérelem benyújtásához 

nem szükséges a jogi státusz igazolására vonatkozó dokumentum 

csatolása a www.e-cegjegyzek.hu honlapon elérhető cégkivonattal 

rendelkező gazdasági társaságok esetében. 

- A gazdálkodási adatok igazolására az alábbiak fogadhatók el: a jóváhagyott 

(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó 5 

lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi összevont (konszolidált) 

beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves 

beszámoló (mérleg, eredménykimutatás). 

13)  A Felhívás 1. sz. melléklete a kiegészítésre került, a 2. sz. melléklet pedig törlésre. 


