
 

 
 

 

Tájékoztató gyakornoki programról 

GINOP 5.2.4 és GINOP 5.2.5 

 

A gyakornoki program célja a közvetlen munkahelyteremtés: a szakképesítéssel rendelkező fiatalok 

korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, foglalkoztathatóságuk növelése. 

A GINOP 5.2.4 „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” c. pályázat keretében azon 

mikro-, kis-, és középvállalkozások projektjei támogathatók amelyek szakképesítéssel rendelkező 

fiatalok alkalmazását vállalják. A pályázat keretében a felvett gyakornok utáni bérre és járulékokra, 

az őket betanító munkahelyi mentor bérpótlékára, illetve eszközbeszerzésre igényelhető 

támogatás. A gyakornokkal szemben támasztott követelmény, hogy regisztrált alanya legyen az 

Ifjúsági Garancia Rendszernek. 

A GINOP 5.2.5 „Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások” c. kiemelt projekt végrehajtása 

során történik a fiatalok és gazdálkodó szervezetek körében a GINOP-5.2.4 Gyakornoki program 

ismertségének minél szélesebb körű elterjesztése és programba történő bevonásuk támogatása a 

szakképzési centrumokon keresztül. 

Tekintettel arra, hogy a GINOP 5.2.5 „Gyakornoki program - Támogató szolgáltatások” 

konstrukció tavasszal, illetve a GINOP 5.2.4 „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” 

pályázat megvalósítása az év derekától megkezdődik, a fiatalokat erről a lehetőségről is 

szükség lesz tájékoztatni, illetve ehhez kapcsolódóan szorosan együtt kell működni a programot 

megvalósító szakképzési centrumokkal és a program iránt érdeklődő vállalkozásokkal.  

A programokról részletesen azok 2016. február 3-án megjelent tervezési felhívásaiból lehet 

tájékozódni az alábbi linkeken: 

https://www.palyazat.gov.hu/node/57559 

https://www.palyazat.gov.hu/node/57555 

 

A Kormányhivatalok szerepe és feladata a program végrehajtásában 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer (IGR) keretében valósul meg mind a hamarosan elinduló gyakornoki 

program (a GINOP 5.2.4 és GINOP 5.2.5 programokkal), mind a jelenleg is futó GINOP 5.2.1/VEKOP 

8.2.1 munkaerőpiaci program (mely utóbbi az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való belépési kaput is 

gondozza, amellett, hogy ajánlatokkal és azok megvalósításához szükséges szolgáltatásokkal, 

támogatásokkal is segíti a fiatalokat). Szükséges tehát, hogy a gyakornoki program lehetséges 

résztvevői mindkét programról értesüljenek: beléphessenek az Ifjúsági Garancia Rendszerbe a járási 

hivatalokban, illetve gyakornoki helyhez jussanak a munkaadókon vagy a szakképzési centrumokon 

keresztül. Ennek érdekében a két programnak kölcsönösen informálnia kell a fiatalt a másik 

programról. 

A gyakornoki programba történő bekapcsolódás lehetséges útjai 

1. A GINOP 5.2.4 programra pályázatot benyújtani szándékozó vállalkozás önmaga talál 

gyakornok jelöltet. Ahhoz, hogy pályázatát benyújthassa, rendelkeznie kell olyan 

dokumentummal, amely igazolja, hogy a gyakornokjelöltje az IGR-be bevonásra került. Ezt az 

Igazolást a járási hivatalnak kell kiállítania, amelynek kötelező tartalma a gyakornok adatai 

(azonosításra alkalmas módon), az Ifjúsági Garancia Rendszerbe történő bevonás dátuma, és 

a hivatal aláírása. Az Igazolólap részévé válik az IGR módszertani útmutatónak. 

https://www.palyazat.gov.hu/node/57559
https://www.palyazat.gov.hu/node/57555
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2. A GINOP 5.2.5 kiemelt projektet végrehajtó, a szakképzési centrumok által alkotott 

Konzorcium a gyakornoki programba lépés ösztönzésére vállalkozásokat és gyakornokokat 

toboroz. Annak érdekében, hogy a fiatal megfeleljen a GINOP 5.2.4 Gyakornoki programban 

történő részvétel belépési kritériumának, azaz regisztrált alanya legyen az Ifjúsági Garancia 

rendszernek, a szakképzési centrumok a fiatalokat a járási hivatalokhoz irányítják, ahol a 

hivatal a fiatalt az IGR-be bevonja.  

3. A nem a szakképzési centrum által toborzott, a járási hivatalokhoz forduló fiatalokat 

tájékoztatni szükséges a gyakornoki program lehetőségéről, melyet az IG rendszerbe vonás 

után érhetnek el. A hivatalok a fiatalokat az Irányítólappal a szakképzési centrumokhoz 

irányítják. Az Irányítólap szolgál a visszajelzésre is, amelyben a szakképzési centrum arról 

nyilatkozik, hogy a fiatal gyakornoki programban történő részvételét elősegíti. Az Irányítólapot 

a fiatalnak, vagy a szakképzési centrumnak kell visszajuttatnia a járási hivatalokhoz. A 

dokumentum visszaküldését akkor is kérni kell, ha a szakképzési centrum valamilyen oknál 

fogva mégsem látja bevonhatónak a fiatalt a gyakornoki programba. (A foglalkoztatási 

jogviszony tényleges létrejöttéről a fiatal megkeresésével szükséges információt nyerni. A 

GINOP 5.2.1/VEKOP 8.2.1 munkaerő-piaci program a GINOP 5.2.4 projektben történő 

foglalkoztatási jogviszony létrejöttét figyeli, s azt, mint foglalkoztatási ajánlattételt tartja 

számon.)  

4. A járási hivatallal kapcsolatban álló vállalkozások számára is szükséges tájékoztatást 

nyújtani a GINOP 5.2.4 és GINOP 5.2.5 gyakornoki programokról, és őket is a szakképzési 

centrumokhoz kell irányítani a GINOP 5.2.4 pályázatban előírt, a potenciális munkáltató és 

a centrumok közötti kapcsolatfelvétel érdekében.  

 

Fentiek értelmében a gyakornoki program iránt érdeklődő fiatalok és a vállalkozások nyilvántartása és 

„összepárosítása” alapvetően a szakképzési centrumok feladata.  

 

A programok részletesebb leírása 

 

Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16) 

Egyszerűsített pályázat 

Kedvezményezetti kör: azon mikro-, kis-, és középvállalkozások projektjei támogathatók, amelyek 

legalább egy szakképesítéssel rendelkező fiatal alkalmazását vállalják. 

Főbb paraméterek: 

 a vállalkozások számára fiatalok foglalkoztatásának ösztönzése: 9 hónapon keresztül bér- 

és járuléktámogatás a felvett gyakornok után (havi bruttó 129.000-200.000 forint), valamint 

az őket betanító, támogató munkahelyi mentor (vállalati gyakornoki kapcsolattartó) 

bérpótléka (3 fő gyakornokonként 1 fő mentor számára legfeljebb havi bruttó 75.000 forint 

támogatás a megvalósítás időszaka alatt),  

 a pályázat a gyakornok foglalkoztatásához kötődő eszközfejlesztéshez, a gyakornoki hely 

kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosításához is nyújt támogatást (maximum az 

összes elszámolható költség 25%-a); 

 egyszerűsített, automata pályázat; 

 9 hónap támogatott foglalkoztatás + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatási elvárás (teljes 

munkaidőben, heti 40 óra); 

 a konvergencia (kevésbé fejlett) régiókban (azaz ha a munkavégzés helye nem a közép-

magyarországi régióban van) megvalósuló projektre igényelhető a támogatás; 

 a konstrukció az Ifjúsági Garancia rendszer részeként valósul meg: ez azt jelenti, hogy 

abba 25 évesnél fiatalabb, a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény 
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nappali tagozatán tanulmányokat nem folytató, és nem is dolgozó gyakornokokra 

vonatkozóan igényelhető  

 előírás, hogy olyan fiatal vonható be, aki iskolai rendszerű képzésben, 

felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett, az Országos Képzési Jegyzékben 

szabályozott szakképesítéssel rendelkezik 

  a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a kormányhivatalok állami foglakoztatási 

szervként eljáró járási hivatalaiban regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként, 

még a munkaviszony létrejöttét megelőzően. 

Felhasználható keret: 15 Mrd Ft 

Igényelhető támogatás: 1.900.000 - 30.000.000 Ft 

Csekély összegű (de minimis) támogatásként igényelhető: 

- gyakornok 9 havi bérköltsége 

- a mentor/vállalati gyakornoki kapcsolattartó bérpótléka 

- eszközbeszerzés, gyakornok foglalkoztatásához szükséges mértékű átalakítás, felújítás 

- egyéb költségek (rezsi, marketing, kötelező nyilvánosság) 

A de minimis támogatások nem nyújthatóak az elsődlegesen mezőgazdasági termeléssel, illetve 

akvakultúra ágazaton belül tevékenykedő foglalkoztatóknak. Csekély összegű támogatásra nem 

jogosultak is pályázhatnak hátrányos helyzetű vagy fogyatékos gyakornok foglalkoztatása esetén bér- 

és bérköltség-támogatásra, melynek mértéke 50-75% között lehet.  

A vállalkozások támogatási kérelmeinek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. 

között lehetséges. 

 

Gyakornoki program Támogató szolgáltatások (GINOP 5.2.5) 

A GINOP 5.2.4 pályázat megvalósítását támogató „kísérő” kiemelt projekt célja a fiatalok és 

gazdálkodó szervezetek körében a GINOP-5.2.4 felhívás keretében támogatott gyakornoki program 

ismertségének minél szélesebb körű elterjesztése és programba történő bevonásuk támogatása a 

szakképzési centrumokon keresztül. A kiemelt projekt egy komplex információs és szakmai 

tanácsadási tevékenységet ölel át a gyakornokok, vállalati kapcsolattartók (mentorok), és a gyakornok 

foglalkoztatásában érintett gazdálkodó szervezetek számára. 

A programot a Szakképzési Centrumok konzorciumi formában valósítják meg. A konzorcium 

vezetője a Győri Műszaki Szakképzési Centrum. A konzorciumi tagok: Székesfehérvári 

Szakképzési Centrum, Pécsi Szakképzési Centrum, Szegedi Szakképzési Centrum, Kisvárdai 

Szakképzési Centrum, Egri Szakképzési Centrum. 

A konzorciumban formailag nem részt vevő centrumok a megvalósításban együttműködő 

partnerként vesznek részt. 

A konzorciumvezető fő feladata a szakmai módszertani iránymutatás, egységes szolgáltatási 

színvonal biztosítása, a projekt szakmai felügyelete, monitoringja és minőségbiztosítása, 

kapcsolattartás az Ifjúsági Garancia program szakmai irányítójával. 

A Szakképzési Centrumok a program keretében az alábbi főbb – a kormányhivatalok 

szempontjából releváns – tevékenységeket látják el: 

1. A vállalkozások és gyakornokok programba lépését ösztönző tevékenységek ellátása: 

 A gyakornoki programba lépés ösztönzésére vállalkozások és gyakornokok toborzása, 

tájékoztatása, valamint kapcsolódó rendezvények és kampányok előkészítése, lebonyolítása.  

 A vállalkozások és a gyakornokok közötti kapcsolatteremtés támogatása. 

 A célcsoport tájékoztatása arról, hogy csak az Ifjúsági Garancia Rendszer résztvevői 

vonhatók be a programba, és a bevonás érdekében a leendő gyakornokok a járási 

hivatalokhoz történő irányítása. 

 A járási hivatalokkal történő kapcsolattartás és együttműködés a fiatalok bevonása érdekében 
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2. A vállalkozások és szakképzési centrumok közötti kapcsolat kiépítése, valamint folyamatos 

együttműködés biztosítása a gyakornoki program hatékony megvalósítása érdekében: 

 A program Ifjúsági Garanciába történő beágyazottsága miatt a szakképzési centrumok 

együttműködése az Ifjúsági Garancia program szakmai megvalósítóival. 

 A szakképzési centrumok gyakornoki program megvalósulását támogató kereteinek 

kialakítása: 

 Hálózatszerű tanácsadási rendszer kiépítése és működtetése a vállalkozások támogatására. 

 On-line és személyes „help-desk” jellegű szolgáltatás a gyakornokoknak és a 

vállalkozásoknak. 

 A program megvalósítását támogató honlap létrehozása/fejlesztése. 

 A gyakornokokkal, vállalati gyakornoki kapcsolattartókkal és vállalkozásokkal, valamint a 

kormányhivatalokkal történő kapcsolattartás és együttműködés rendszerének kialakítása, 

ezáltal a centrumok munkáltatói kapcsolattartói rendszerének továbbfejlesztése. 

 A gyakornoki program előrehaladásának nyomon követése, szakmai felügyelete, 

valamint a szakképzési centrumok kapcsolódó szervezetekkel történő együttműködése: 

 A szakképzési centrumok együttműködése az Ifjúsági Garancia szakmai megvalósítóival. 

 A felhívás 2016. február 3-án megjelent, a konzorciumnak 2016. március 31-ig kell 

benyújtania a projekttervet. 


