
Subsidy Alert 
Tudta-e, hogy az egyedi Kormány-
döntés alapján nyújtható képzési 
támogatás szabályozása módosult? 

Hallotta-e, hogy a Kormány tan-
műhely létesítésére és tárgyi 
eszközeinek fejlesztésére egyedi 
döntéssel támogatást nyújthat? 

Egyszerűsödött képzéstervezés:  
Új Kormányrendelet az egyedi képzési  
támogatásról

Beruházás ösztönzést segítő képzési támogatás igényel-
hető a legalább ötven új munkahelyet teremtő beruhá-
zások esetén egyedileg a Magyar Kormánytól. A támo-
gatás forrása a hazai költségvetés és összege legfeljebb 
500 új munkahely teremtése esetén maximum 1 millió 
euró, míg 500 fő feletti munkahelyteremtés esetén 
elérheti 2 millió eurót.

Általános képzés esetén a maximális támogatási 
intenzitás 60%, míg speciális képzéseknél 25%. Ezek 
a mértékek kkv esetében, illetve fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállaló képzése esetén tovább 
növelhetőek az elszámolható költségek maximum 80%-
áig.

Képzési támogatás a Munka Törvénykönyve szerint 
munkaviszonyban álló munkavállalók részére nyújtha-
tó, legfeljebb az újonnan létesített munkahelyek, mun-
kakörök számára vonatkozóan. A képzésben résztvevők 
legalább 60%-ára tovább foglalkoztatási kötelezettséget 
szükséges vállalni a képzés befejezését követő 12 hóna-
pon keresztül. 

A támogatás korábban is elérhető volt, azonban a 2012. 
júliusban hatályba lépett új kormányrendelet számos 
ponton módosítja annak szabályait. A változások lénye-
gi jellemzője, hogy a támogatás igénylésének eljárási fo-
lyamata rövidül, a képzési tervezés egyszerűsödik és az 
elszámolható költségek jelentős korlátai szűnnek meg. 

Új támogatási lehetőség: A Kormány egyedi 
döntésével nyújtható támogatás tanműhely-
fejlesztés céljából 

A Kormány nagy hangsúlyt fektet a vállalatok aktívabb 
szerepvállalásának ösztönzésére a szakképző iskolai ta-
nulók gyakorlati képzésében. A duális szakképzés rend-
szere fejlesztésének érdekében vállalati tanműhelyek 
létesítésére és fejlesztésére ösztönöz az új Kormányren-
delet által bevezetett támogatási lehetőség.

Tanműhely létesítésére és a gyakorlati képzés tárgyi 
eszközeinek fejlesztésére igényelhető egyedileg támoga-

Did you know that the regulation of 
training subsidy based on Govern-
mental decision has changed?

Have you heard that the Government 
can provide subsidy – on its individ-
ual decision – for the establishment 
of vocational training facility and the 
development of its equipments? 

Training planning becomes simpler: New 
Government Decree for the training subsidy 
based on Governmental decision 

Investment-encouraging training subsidy is available 
on Governmental decision for investments that create 
at least 50 new jobs. The source of the subsidy is the 
national budget. The maximum amount is  EUR 1 mil-
lion up to 500 new jobs created, and subsidy amount 
can reach EUR 2 million for more than 500 new jobs.

The maximum aid intensity is 60% for general training 
and 25% for specific training. The aid intensity may be 
increased up to a maximum of 80% of eligible costs if 
the aid is granted to an SME or if the training is given 
to disabled or disadvantaged workers. 

Training subsidy can be granted for employees en-
gaged under the terms of the Hungarian Labour Code, 
up to the number of newly created jobs. At least 60% 
of the training participants need to be employed for 12 
months after the completion of their training.

The subsidy opportunity had already been available 
previously, but the new Government Decree – which 
came into effect on 7 July 2012 - has modified the 
possibility in many ways, the most important of which 
being that the subsidy application procedure has been 
shortened, training planning has been made simpler, 
and significant limits of the eligible costs have been 
abolished.  

New subsidy opportunity: Subsidy for the 
development of vocational training facility 
based on Governmental decision

The Government emphasizes a more active corporate-
participation in the practical training of the vocational 
school students. The new subsidy opportunity encour-
ages the establishment and development of corporate 
vocational training facilities in the interest of the dual 
vocational training system.

Establishment of a vocational training facility and the 
development of equipment in connection with practi-
cal training may be encouraged by a subsidy based on 
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tás a Magyar Kormánytól. Ezen támogatás forrása is a 
hazai költségvetés, a támogatás összege a tanulószerző-
déssel foglalkoztatott szakképző iskolai tanulólétszám 
növelésétől függ (8 ezer euró tanulónként a növeléssel 
érintett tanulólétszámra), de összesen legfeljebb 2 
millió euró.

A támogatás feltétele: legalább 50 fővel növelni a 
tanulószerződéssel foglalkoztatott szakképző iskolai ta-
nulólétszámot a támogatási kérelem benyújtását követő 
második iskolaév végéig a kérelem benyújtását meg-
előző két iskolaév átlagához képest.  A tanulólétszámra 
vonatkozóan fenntartási kötelezettséget szükséges 
vállalni öt évre.

Amennyiben a fenti támogatási lehetőségekkel kapcso-
latban kérdései merülnének fel, úgy forduljon szoká-
sos kapcsolattartó partneréhez vagy kollegáinkhoz a 
következő elérhetőségeken: 

Faragó Éva 
eva.farago@hu.pwc.com 
Tel: +36 1 461 9180

Végső Andrea 
andrea.vegso@hu.pwc.com 
Tel: +36 1 461 9459 

a Governmental decision. The source of the subsidy 
is the national budget. The amount depends on the 
increase in the number of vocational school students 
(trainees) with training agreements (EUR 8,000 per 
trainee for the increase), up to a total of EUR 2 mil-
lion.

The main condition of the subsidy is to increase the 
number of trainees with training agreements by at 
least 50 by the end of the second school-year after 
the subsidy request is submitted – contrary to the 
two school-year average before the subsidy request is 
submitted. The number of trainees needs to be main-
tained for five years.

If you have any questions in connection with the sub-
sidy opportunities above, please contact your usual 
relationship partner or our colleagues: 

Éva Faragó 
eva.farago@hu.pwc.com 
Tel: +36 1 461 9180

Andrea Végső 
andrea.vegso@hu.pwc.com 
Tel: +36 1 461 9459 
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