
 

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok 

munkavállalói számára” című felhívás 

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói 

számára” című (GINOP-6.1.6-17 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban: 

 eredeti szöveg módosított tartalom 

1.1. A Felhívás 
indokoltsága és célja 

 
módosítás 

[…] „Az alacsony jövedelmű munkavállalók célzott képzésének 
megvalósításáért e felhívás keretében a támogatást igénylő saját 
munkavalói közül csak azok a személyek vonhatóak be, akik havi 
bruttó bére a képzésbe vonást megelőző hat hónap átlagában nem 
haladta meg a 405 459 forintot.” […] 

Az alacsony jövedelmű munkavállalók célzott képzésének 
megvalósításáért e felhívás keretében a támogatást igénylő saját 
munkavállalói közül csak azok a személyek vonhatóak be, akik havi 
bruttó bére a támogatási kérelem benyújtását vagy a képzésbe vonást 
megelőző hat hónap átlagában nem haladta meg a 405 459 forintot.  

3.4.1.1. b) 
Képzésekkel 
kapcsolatos 
elvárások 
 
módosítás, 
kiegészítés 

8. A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok 
vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a 
képzésbe vonást megelőző legalább hat hónap átlagában a 405 459 
Ft-ot. A feltételnek való megfelelést a kifizetés igénylés során 
szükséges alátámasztani. 

8. A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak 
be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem 
benyújtását vagy a képzésbe vonást megelőző hat hónap átlagában a 
405 459 Ft-ot. Az első képzésbe vonást megelőzően szükséges választani 
a két lehetőség közül.  Amennyiben a képzésbe vonást megelőző hat 
hónap átlagbérére vonatkozó megoldást választja a támogatást igénylő 
és az adott munkavállaló több képzésbe is bevonásra kerül, akkor az 
első képzésbe vonásakor szükséges megfelelni a feltételnek.  A 
feltételnek való megfelelést a kifizetés igénylés során szükséges 
alátámasztani, valamint jelezni, hogy az adott munkavállaló esetében a 
támogatási kérelem benyújtását vagy a képzésbe vonást megelőző hat 
hónap átlagbére került-e figyelembe vételre a képzésbe vonhatóság 
meghatározásakor 

7. További 
információk 
 
módosítás 

[…] 

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást 

igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés 

esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést 

kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási 

[…] 

A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően 

kezeli a támogatást igénylő illetve a kedvezményezett által benyújtott 

adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a 

palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő 



 

 

kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a 

támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben 

feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető 

Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint -  

kezelje.   

[…] 

adatkezelési célok és jogalapok mentén. 

[…] 
 

 

 

 

 


