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1. Bértámogatás vidéken és Budapesten 

Vállalkozások regionális munkaerő támogatásáról 
(legfeljebb 6 havi 50% vagy 75%) 



Vállalkozások regionális munkaerő támogatásáról 
(legfeljebb 6 havi 50% vagy 75%) 

A pályázat benyújtási időszaka: 

2022. augusztus 15.- 2023. június 30., illetve a pályázat
felfüggesztéséig

Pályázat igénybevétele: 
Maximum 6 hónap, vagy annál kevesebb hónap

A támogatás hónapokban állapítható meg, amelynek folyósítási időtartama 
legfeljebb 6 hónap lehet, azzal, hogy a támogatás utolsó napja legkésőbb 2023. 
június 30. napja lehet.

Pályázat célja:
Új munkaerő bérének támogatásával a vállalkozások fejlesztése. 



Vállalkozások regionális munkaerő támogatásáról 
(legfeljebb 6 havi 50% vagy 75%) 

A támogatás formája és mértéke 

• A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

• A támogatás mértéke: 50% - 75%-ig terjedhet az adott feltételek megléte esetén, 
de maximum 150.000,- Ft lehet.

• A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására 
tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően – az adókedvezmények is 
érvényesíthetőek. 

• Ezen adókedvezmények mellett, a halmozódás eredményeképpen a bruttó 
támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át. 



Vállalkozások regionális munkaerő támogatásáról 
(legfeljebb 6 havi 50% vagy 75%) 

Kit vehet fel? 

1. 25 éves életkort be nem töltött álláskeresőt,

2. 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresőt,

3. 50 év feletti álláskeresőt,

4. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező 
álláskeresőt,

5. tartósan, min. 6 hónapja regisztrált álláskeresőt,

6. legfeljebb 30 napja lépett ki a közfoglalkoztatásból,

7. megváltozott munkaképességű személyt,

8. vidékies területen élő álláskeresőt,



Vállalkozások regionális munkaerő támogatásáról 
(legfeljebb 6 havi 50% vagy 75%) 

Kit vehet fel? 

9. kérelem beadását megelőző 12 hónapon belül
• csecsemőgondozási díjban, 

• örökbefogadói díjban részesült; 

• gyermekgondozást segítő ellátásban, 

• gyermekgondozási díjban, 

• gyermeknevelési támogatásban, 

• ápolási díjban, 

• gyermekek otthongondozási díjában részesült, vagy részesülő álláskeresőt



Vállalkozások regionális munkaerő támogatásáról 
(legfeljebb 6 havi 50% vagy 75%) 

• Teljes munkaidőben, vagy min.napi 4 órás részmunkaidőben. 

• A fenti feltételeknek a foglalkoztatás megkezdésének a támogatás iránti kérelemben 
megjelölt várható időpontjában kell fennállnia. 

• A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra 
kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de megállapításkori havi korlátja maximum
havi 150 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében (részmunkaidő esetében 
arányosítani szükséges). 

Példa: 

bér 1.: 200.000,- + szocho:26.000 = 226.000,- Ft = 100%.

113.000,- Ft = 50%

bér 2.: 265.500,- + szocho:34.515 = 300.015,- Ft = 100%.

150.007,- Ft = 50%



Vállalkozások regionális munkaerő támogatásáról 
(legfeljebb 6 havi 50% vagy 75%) 

• Ha a munkáltató olyan hátrányos helyzetű személyt foglalkoztat, 

aki a fent említett 1-9. szám alatt felsorolt hátrányok közül legalább két hátránnyal bír, 

• a támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra 
kerülő szociális hozzájárulási adó 75%-a, de megállapításkori havi korlátja maximum 
havi 150 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében (részmunkaidő esetében 
arányosítani szükséges). 

Példa: 

bér 1.: 200.000,- + szocho:26.000 = 226.000,- Ft = 100%.

169.500,- Ft = 75%, de maximum 150.000,- Ft. 

bér 2.: 265.000,- + szocho:34.450 = 299.450,- Ft = 100%.

224.587,- Ft = 75%, a támogatás max.150.000,- Ft. 



Vállalkozások regionális munkaerő támogatásáról 
(legfeljebb 6 havi 50% vagy 75%) 

• A munkaadónak vállalnia szükséges: 
• közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló 

munkaviszonyát, 

• ill. a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 
munkaviszonyát sem. 



2. Utazási támogatás 2022. (Mobilitás programok)



2. Utazási támogatás 2022

A támogatás igénybevételének feltételei:

• annak az álláskeresőnek nyújtható

• aki a foglalkoztatási jogviszony létesítésének napjáig benyújtja a kérelmet;
• a lakhelyétől eltérő településen található a munkavégzés helye;
• annak a munkavállalónak, akinek a lakhelye 10-60 km között távolságra van

a munkahelyétől
• a támogatás összege: a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság

tekintetében 10 km távolság felett minden teljes 10 km után a támogatás
megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának
megfelelő összegben (200.000,- Ft – 5%-a = 10.000,- Ft).

• akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak.
• 6 hónapig terjedő időszakra lehet igénybe venni



2. Utazási támogatás 2022

Lakóhely és a 
munkavégzés 
helye közötti 
távolság

10-19 km 20-29 km 30-39 km 40-49 km 50-59 km

Minimálbér* 

5%-a,

10.000 forint

10.000 

forint/hó

20.000 
forint/hó

30.000 
forint/hó

40.000 
forint/hó

50.000 
forint/hó



3. TOP+-3.3.1.-21 
Gyermeknevelést támogató 
humán infrastruktúra fejlesztése 



Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

Pályázat megyék szerint: 

•Békés megye: 2022.10.03.-11.04.

•Bács-Kiskun: 2022.11.21.-12.21

Már nem lehetséges a pályázat 
beadása

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 
Heves megye, Vas megye, Csongrád 
megye, Pest megye, Baranya, BAZ 
megye,  Fejér megye, Győr-Sopron 
megye, Komárom-Esztergom megye, 
Nógrád megye, Zala megye, Tolna 
megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye, Somogy 
megye, Veszprém megye 



Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

A támogatás formája és mértéke:

• A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

• A pályázathoz saját forrás, önerő szükséges: nem  

• Előleg: 25 %, civil, egyházi jogi személy és non-profit társaság max: 500.000.000,- Ft

Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre:
• Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560, 563, 565, 569);

• Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599)



Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

A támogatás mértéke: megyénként eltérő - 1,5 millió  - 550.000 millióig 

A támogatható tevékenységek: 

• Infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés 

Megvalósítandó tevékenységek 
• Önállóan támogatható tevékenységek
• Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható

tevékenységek
• Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek



Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

Önállóan támogatható tevékenységek

a)  új intézmény/telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése, 
b) bezárt telephely/feladatellátási hely újra nyitása,
c) meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése,
d) meglévő férőhelyek bővítése:

d1) bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való 
férőhely bővítés,
d2) óvoda esetében legalább egy új, 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával történő férőhelybővítés.

e) eszközbeszerzés:
e1) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök, egyéb 
jogszabályi kötelezettség miatti eszközbeszerzés) beszerzése közvetlenül a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz,
óvodai neveléshez kapcsolódóan,
e2) informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák 
beszerzése a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai nevelési munkához kapcsolódóan,
e3) óvodák esetében élménypedagógiai módszerek alkalmazásához, a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez, illetve az iskola
megkezdéséhez szükséges készség- és képességfejlődéshez szükséges fejlesztő játékok, egyéb eszközök beszerzése.



Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

Önállóan támogatható tevékenységek

Az A) a) - d) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható:

1) meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti,
épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
2) meglévő épület/helyiség átalakítása,
3) meglévő épület/helyiség bővítése,
4) ingatlankiváltás,
5) új építés,
6) ingatlanvásárlás,
7) udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldfelületfejlesztése, 
növelése, ivókút építése, fizikai aktivitásra építő programok infrastrukturális
hátterének kialakítása). 



Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

1) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, a Felhívás 2.3. fejezetében az akadálymentesítésre
vonatkozó feltételek alapján.

2) Infokommunikációs akadálymentesítés – amennyiben releváns, a Felhívás 2.3. fejezetében
az infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján.

3) Azbesztmentesítés – amennyiben releváns, a Felhívás 2.3. fejezetében az azbesztmentesítésre
vonatkozó feltételek alapján (szórt azbeszt mentesítése teljes épületre vonatkozóan kötelező,
egyéb azbeszt tartalmú anyagok mentesítése projektarányosan, azaz minden beruházással
érintett épületszerkezet esetében kötelező).

4) Energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok
érvényesítése – amennyiben releváns, a Felhívás 2.3. fejezetében az energiahatékonysági
szempontok érvényesítésére vonatkozó feltételek alapján.

5) Nyilvánosság biztosítása – „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. 1) pontja
alapján.



Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

1) Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése és kapcsolódó
berendezési tárgyak, eszközök beszerzése
2) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése
3) A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely 
fejlesztése
4) Megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése
5) Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése
6) Járműbeszerzés (A Felhívás 2.3. C) 4) pontjában meghatározott elvárások teljesülése esetén
támogatható.)
7) A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos 
gyermekfelügyelet) kialakítása
8) Gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése
9) Tanmedence felújítása, bővítése (Kizárólag óvodai intézmény esetén támogatható.)
10) Babakocsi tároló létesítése
11) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást nyújtó intézmény weboldalainak 
fejlesztése, kialakítása



4. GINOP-3.2.1-21 
A munkavállalók és vállalatok 
alkalmazkodóképességének és termelékenységének 
javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül 



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

A pályázat benyújtási időszaka: 2022. február 2. - 2023. április 30. 
– egy pályázó többször is pályázhat

Pályázat célja:
• A vállalkozásoknak támogatást nyújtson a munkahelyi képzések 

megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. 

Pályázat ütemezése: 
• 18 hónap, de a projekt fizikai befejezésének 2025.december 31-ig meg kell 

történnie. 



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre:

• 113 Korlátolt felelősségű társaság

• 114 Részvénytársaság

• 117 Betéti társaság

• 121 Szociális szövetkezet

• 122 Takarék- és hitelszövetkezet

• 123 Iskola szövetkezet

• 124 Agrárgazdasági szövetkezet

• 126 Biztosító szövetkezet

• 129 Egyéb szövetkezet

• 141 Európai részvénytársaság (SE)

• 142 Európai szövetkezet (SCE)

• 143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági 
egyesülés

• 144 Európai területi együttműködési csoportosulás 
(EGTC)

• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

• 227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés 
magyarországi telephelye

• 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

• 573 Nonprofit részvénytársaság

• 574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős 
konzorcium (ERIC)

• 228 Egyéni cég

• 231 Egyéni vállalkozó



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre:

• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt 
(365 napot jelentő) üzleti évvel

• rendelkezi önerővel, amit igazolni 
szükséges

• nincs ellene felszámolás, csődeljárás, 
végelszámolás, NAV eljárás

• átlátható szervezetnek minősül

• rendezett munkaügyi kapcsolatokkal bír

• Szerepelnek a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. 

• Magyarországon székhellyel rendelkező kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet 
vagy kettős könyvvitelt vezető egyéni cég vagy 
egyéni vállalkozás

• a benyújtott támogatási összeg nem haladhatja 
meg a legutolsó, lezárt, teljes üzleti év szerinti 
nettó árbevételét

• Non-profit gazdasági társaság esetében a 
benyújtott támogatási összeg nem haladhatja 
meg a legutolsó, lezárt, teljes üzleti év szerinti 
összes árbevételét



HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEKEN MŰKÖDŐ MIKRO- ÉS 
KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA

A támogatás formája és mértéke 

• A támogatás formája: feltételesen vissza nem térítendő támogatás.
A feltételesen vissza nem térítendő támogatás a továbbfoglalkoztatásra, illetve béremelésre 
meghatározott vállalások nem teljesítése esetén a nem teljesítés mértékének arányában 
visszakövetelésre kerülhet.

• A pályázathoz saját forrás, önerő szükséges 
A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a 
projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része 

• Előleg:A támogatott projektekben előleg igényelhető bizonyos feltételek mentén



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

Képzés típusok: 

1. Szakmai ismeretre irányuló képzés

2. Soft skill képzés

3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

4. Nyelvi képzés

• Minimum 16 órás képzések számolhatóak el a pályázatban 

• A képzési program időtartama a Hatósági Szerződés megkötését követő 12 hónap 



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

1. Szakmai ismeretre irányuló képzés

Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő 
szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység 
magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére 
irányul. 

• Példa: 
• létesítmény energetikus (szakképesítés)
• raktárvezető (szakképesítés)
• gyártósori eszközök szerelése  (munkafolyamat) 



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

2. Soft skill képzés 

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható
kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához,
szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető
kompetenciák fejlesztését célozza. 

• Példa:
• projekt alapú csapatmunka
• hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció
• vezetői készségek fejlesztése
• alapkompetenciák fejlesztése
• postcovid hatásokat feldolgozó tréning



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges
kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul. 

• Példa:

• irodi szoftverek használata

• CNC programozási ismeretek

• Java ismeretek 



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
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4. Nyelvi képzés

Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer 
szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés. 

• Példa:

• alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés 



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

Elszámolható költségek: 

1. Képzési költség

2. Képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér (de minimis
támogatásként) 



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

Elszámolható költségek és mértékek 
• Képzési költség

• Képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér (de minimis támogatásként) 

• A támogatás összege képzési költségből, bértámogatásból, projekt-előkészítés, projektmendzsment
és szakmai megvalósítói költségéből áll. 

• A bértámogatás, projekt-előkészítés, projektmenedzsment és szakmai megvalósítói költség igénylése 
opcionális. 

• Projekt előkészítési és projektmenedzsment költségek támogatási intenzitása 100%-os mértékű. 

• A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az összegre a munkáltató jogosult és ez által a hatósági 
szerződés is a munkáltatóval köttetik.

• A támogatás maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg 

havonta a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. 



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
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Elszámolható költségek nagysága: 

• A támogatás, a munkavállaló egyénre szól
• De az összegre a munkáltató jogosult, így a munkáltatóval kötnek támogatói szerződést 
• A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint
• Ez 350 000 forintra növelhető, ha az alábbi feltételek közül bármelyiknek megfelel: 

• hátrányos helyzet
• megváltozott munkaképesség, 
• Szabad Vállalkozási Zóna, 
• kiemelt ágazat, 
• IKT képzések. 



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

A kérelmek típusai:

• Önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, 
belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést

• Együttes kérelem: A beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak
közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy
vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések 

• Fontos kritérium: A támogatást igénylők (beszállítói integrátor és beszállító(k)) rendelkeznek a beszállítói és 
integrátori viszony igazolásához szükséges dokumentumokkal, azaz igazolniuk kell, hogy szerződésben állnak 
egymással. 

• Együttes kérelem esetén, a beszállítói integrátor és a beszállító ugyanazon képzés megvalósítására nyújtanak be 
kérelmet, a jogosultsági elvárásoknak és a kötelezettségeknek, az eredményességi elvárásoknak a 
vállalkozásoknak külön-külön kell megfelelniük.  
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• Egy pályázaton belül több képzést is lehet kérvényezni (pl. belső képzés és külső, 
piaci szolgáltatótól vásárolt külső képzés egyaránt). 

• Egy cég csak egy pályázatot nyújthat be egy alkalommal, de a pályázat egymás után 
többször is beadható. 

• Egy pályázaton belül egy munkavállaló több képzésen is részt vehet,
de egy adott időpontban maximum két képzésben vehet részt (pl. egyszerre csak 
egy angol nyelvi és egy java fejlesztő képzésben vehet részt, új képzésbe csak akkor 
kapcsolódhat be, ha ezek közül valamelyiket befejezte), egy napon pedig csak egy 
képzésben részesülhet. 
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Képzésbe bevont munkavállalókra vonatkozó feltételek: 

• Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, nagyvállalatok esetében legalább 8 
fő képzése szükséges. 

• A képzésben a vállalkozás által foglalkoztatott személy vehet részt.

• A beszállítói integrátornak nem szükséges minden egyes megpályázott képzésre résztvevőt 
delegálnia. 

• A beszállítói integrátor szempontjából nem számít résztvevőnek az a munkavállalója, aki a
képzést tartja. Ő oktatónak számít. 
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Továbbfoglalkoztatási kötelezettség:
• Van.

• A támogatást igénylő az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított legalább 
12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalókat foglalkoztatja.

• A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt 
• közös megegyezéssel vagy 

• felmondással nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát. 
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Képzésben résztvevők béremelése

• Van.

• A támogatást igénylő vállalkozás az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított 
legalább 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalók bruttó
bérének vonatkozásában az adott referenciaértékhez (az adott munkavállaló 2021. 
évi átlagos bruttó bére) viszonyítva béremelést hajt végre.
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Civil szervezetek működésének vagy szakmai programjának 
megvalósítására fordítható összevont támogatások 

A pályázat benyújtási időszaka: 

2022. 10.03.- 2022.11.16.

Pályázati időszak: 
2023.04.01. – 2024-03.31. közötti megvalósítás

Pályázat célja:
A civil társadalom és a civil szervezetek társadalmi 
szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési 
költségeihez való hozzájárulás által. 



Civil szervezetek működésének vagy szakmai programjának 
megvalósítására fordítható összevont támogatások 

A támogatás formája és mértéke 

• A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

• A támogatás mértéke: 100 %

• A támogatás mértéke: 100.000,- Ft – 4,5 milllió Ft-ig terjed, kategóriától függően.

• Saját forrás nem szükséges a pályázatokhoz.

• Utólagos elszámolás, de 100%-os előleg formájában, egy összegben kerül a pályázóhoz

• Pályázati díj a kiíró felé: 2.000,- Ft.



Civil szervezetek működésének vagy szakmai programjának 
megvalósítására fordítható összevont támogatások 

Elszámolható költségek: 
 Bérleti díj
 Közüzemi díjak
 Kisebb javítás, karbantartás (ingatlan felújítás nem!) 
 Üzemeltetés (pl: takarítás díja)
 Biztosítás
 Gépjármű bérleti díja/ benzin kts /kisebb javítás/autópálya matrica díja/Kötelező 

felelősségbiztosítás/Parkolás
 Egér, billentyűzet, pendrive
 Irodaszerek
 Könyvelési díjak/ adminisztrációs szolg. díjai/ pályázatírói díj/ ügyvédi 

díj/üzemorvos/tűzvédelmi szakértő/ügyvitel szervezés 
 Bank kts/ hatósági, eljárási díjak
 Hirdetési kts: plakát/marketing/ szórólap/cégtábla/ névjegykártya/ kiállításon való részvétel/ 

arculattervezés/ portai díjak



Civil szervezetek működésének vagy szakmai programjának 
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Elszámolható költségek: 
 Telefon díj
 Internet díj
 Honlap fenntartási díj/ Hírlevél küldés díja/ belső komm.eszközök kts-e
 Oktatás, továbbképzés díja 
 Konferencián, szakmai találkozón való részvétel díja
 Saját képzések díja (stratégiai tervezés, vezetés-irányítás fejlesztése, minőségirányítási 

rendszer bevezetése
 Szállás és utazási kts
 Munkaruha, védőruha, formaruha vagy jelmez kts
 Egyéb anyag díjak:  dekoráció, pohár, evőeszköz, tálca, egészségügyi láda stb.. 
 Bérköltség, béren kívüli juttatás, Egyszerűsített foglalkoztatás kts, Megbízási díj kts. 
 Cél szerinti eszközök, berendezések 
 Irodai gépek, berendezések szám.tech eszközök
 Honlap készítés, szoftverek díjai



Civil szervezetek működésének vagy szakmai programjának 
megvalósítására fordítható összevont támogatások 

Ki nyújthat be támogatást

A. Helyi és területi hatókörű civil szervezeteket
• 2020.december 31-ig Magyarországon Nyilvántartásba vett 
• Alapítvány 
• Egyesület
• Szövetség

B. Országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez,
Nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét. 
• 2021.december 31-ig Magyarországon Nyilvántartásba vett 
• Alapítvány 
• Egyesület
• Szövetség



Civil szervezetek működésének vagy szakmai programjának 
megvalósítására fordítható összevont támogatások 

Ki nyújthat be támogatást
• A támogatások kétféle civil szervezetet támogatnak tevékenységük hatóköre alapján: 

A. Helyi és területi hatókörű civil szervezeteket vagy 
B. Országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez,

Nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét. 

• Minden esetben a civil szervezet a támogatásokat Kollégiumonként tudják megpályázni.
• A Kollégiumok közül szükséges választaniuk, a cél szerinti tevékenység alapján. 
• 5 Kollégiumi besorolás van: 

1) Új nemzedékek jövőjéért kollégium
2) Közösségi környezet kollégium

3) Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

4) Nemzeti összetartozás kollégium

5) Társadalmi felelősségvállalás kollégium



Kollégium megnevezése Alapcél szerinti tevékenységi besorolása 

Új nemzedék jövőéért
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és 
ifjúságvédelem,  egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, kábítószer megelőzés területén működő civil szervezetek.

Közösségi környezet

A közművelődés, a tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika,  elektronikus 
hírközlés, szakképzés és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és 
közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd, a 
nők és férfiak
esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek

Mobilitás és alkalmazkodás
Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, 
közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil 
szervezetek.

Nemzeti összetartozás

A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi 
tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon 
élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység 
(zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek.

Társadalmi 
felelősségvállalás

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, 
adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók,időskorúak gondozása, 
rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek,
természet- és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek.



Civil szervezetek működésének vagy szakmai programjának 
megvalósítására fordítható összevont támogatások 

• A támogatások mértéke: 

A. Helyi és területi hatókörű civil szervezetek részére  

100.000,- Ft és 350.000,- Ft között lehetséges

A. Országos vagy nemzetközi hatókörű civil szervezet részére 

Kollégiumonként változó, az alábbi táblázat tartalmazza: 



Kollégium 
megnevezése 

Helyi és 
területi 

hatókörű

Támogatás
mértéke 

(Ft)

Országos,
nemzetközi 

hatókörű

Egyszerűsített 
(kizárólag 

működésre 
fordítandó) 

Támogatás
mértéke 

(Ft)

Összevont 
(működés és 

szakmai 
program)

Támogatás
mértéke 

(Ft) 

Új nemzedék 
jövőéért

NEAG-KP-
1-2023

100.000 –
350.000

Új 
nemzedék 
jövőéért

NEAO-KP-1-
2023/9

200.000 –
3.000.000

NEAO-KP-1-
2023/10

350.000 –
4.500.000

Közösségi 
környezet

NEAG-KP-
1-2023

100.000 –
350.000

Közösségi 
környezet

NEAO-KP-1-
2023/1

200.000 –
3.000.000

NEAO-KP-1-
2023/2

500.000 –
4.500.000

Mobilitás és 
alkalmazkodás

NEAG-KP-
1-2023

100.000 –
350.000

Mobilitás és 
alkalmazko
dás

NEAO-KP-1-
2023/3

200.000 –
3.000.000

NEAO-KP-1-
2023/4

350.000 –
4.500.000

Nemzeti 
összetartozás

NEAG-KP-
1-2023

100.000 –
350.000

Nemzeti 
összetartoz
ás

NEAO-KP-1-
2023/5

200.000 –
3.000.000

NEAO-KP-1-
2023/6

350.000 –
4.500.000

Társadalmi 
felelősségvállalás

NEAG-KP-
1-2023

100.000 –
350.000

Társadalmi 
felelősségvá
llalás

NEAO-KP-1-
2023/7

200.000 –
3.000.000

NEAO-KP-1-
2023/8

350.000 –
4.500.000



Civil szervezetek működésének vagy szakmai programjának megvalósítására fordítható 
összevont támogatások 

1. Támogatható tevékenységek: 

A.) Helyi és területi hatókörű civil szervezetek részére

A támogatást a nyertes pályázó az alapcélja szerinti 
közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében 
végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére 
fordíthatja 



Civil szervezetek működésének vagy szakmai programjának megvalósítására fordítható 
összevont támogatások 

1. Támogatható tevékenységek: 

B.) Országos, nemzetközi hatókörű civil szervezetek részére

• A támogatás a kedvezményezett alapcél szerinti működési költségei 
fedezésére, és a 

• civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai 
programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli 
rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül 
kapcsolódó költségek támogatása; 

• civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.



Civil szervezetek működésének vagy szakmai programjának 
megvalósítására fordítható összevont támogatások 

Palyazzokosan.hu csapatának ajánlata: 

• Pályázathoz kapcsolódó anyagok elkészítése
• Pályázati formanyomtatványok megírása
• Pályázati anyag felületen való beküldése
• Vezetési, szervezetfejlesztési, képzési alvállalkozó ajánlása
• Szerződéskötésig – hiánypótlás szakaszában - a pályázat kísérése
• Opcionális választás –egyedi megállapodás alapján: a pályázat teljes 

idejére projektmenedzsment szolgáltatás biztosítása  



Csiszér Éva
www.palyazzokosan.hu

eva.csiszer@palyazzokosan.hu
+36-20/593 5571


