
GINOP-5.2.4-16-2017-02599 

 

Pályázó neve CIKLOID Korlátolt Felelősségű Társaság 

Projekt címe Pályakezdők foglalkoztatása a CIKLOID Kft-nél 

Szerződés száma GINOP-5.2.4-16-2017-02599 

Támogatás összege (Ft) 5 871 344  

 Támogatás mértéke (%-ban)    100 

  A projekt tényleges befejezés dátuma   2019.03.12. 

  A támogatás forrása                                                              Európai Szociális Alap 

  A projekt tartalmának bemutatása: 

A CIKLOID Kft fő tevékenysége hidraulikus, pneumatikus berendezések gyártása, javítása, de az 

árbevétel nagyobb része számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységből származik. A projekt 

keretében a pénzügyi és számviteli tevékenység kerül fejlesztésre. A fejlesztési cél elérésének az 

érdekében 2 fő, 25 év alatti pénzügyi ügyintéző kerül alkalmazásra. A projekt keretében beszerzésre 

kerülnek a foglalkoztatáshoz szükséges informatikai eszközök és a munkaterületüket biztosító 

íróasztal, bútor és szék. A szakmai fejlődésükért a vállalati gyakornoki kapcsolattartó lesz a felelős, 

akinek megfelelő, szakirányú végzettsége van és a cégnél alkalmazásban áll. A projekt időtartama alatt 

a gyakornokok kellő szakmai rutint szerezhetnek a könyvelési ismeretek terén a gyakorlatban. A 

projektben elszámolásra kerülnek továbbá a gyakornokok foglalkoztatásával összefüggő 

adminisztrációs költségek, nyilvánosságra hozás költsége. Megváltozott munkaképességű gyakornok 

várhatóan nem kerül foglalkoztatásra. A gyakornokok foglalkoztatásával megnyílik a vállalkozás 

számára a lehetőség a fejlődésre. A kellő gyakorlati ismeretanyag megszerzését követően önálló 

munkavégzésre lesznek képesek a gyakornokok, így idővel önállóan könyvelhetnek a cég ügyfeleinek, 

ami lehetővé teszi majd az ügyfélkör bővítését, a fenntartható növekedés megteremtését. A 

gyakornokok bruttó bérét 185 000 Ft-ban állapítjuk meg, a projekt összköltségvetése 5 871 344 Ft, a 

támogatás intenzitás 100%. A projekt által tervezett tevékenységek teljes körűen lefedik a kötelező 

tevékenységeket, azok tartalmi elvárásaival összhangban vannak. A CIKLOID Kft 2003-ban alakult 

Hidraulikus, pneumatikus berendezések gyártásával, javításával és Számviteli, könyvvizsgálói, 

adószakértői tevékenységgel kezdett el foglalkozni. Mára az árbevétel jelentős része számviteli, 

könyvvizsgálói és adószakértői tevékenységből származik. A vállalkozásnak van tapasztalata 

gyakornokok foglalkoztatásában, mivel 2014-ben már sikerrel vett részt TÁMOP-os pályázatban, 

aminek keretében egy fő számviteli munkatárs foglalkoztatását támogatták. A gyakornokok 

munkavégzéséhez elsősorban informatikai eszközöket és a munkaterületük kialakításához szükséges 

bútorokat vásárolnánk meg a támogatásból. Mindkét gyakornok számára vásárolnak 1-1 asztali 

számítógépet (Core i3-8100, 8GB DDR4 2400MHZ RAM, 128 GB SSD) a hozzá tartozó monitorral (Philips 

223V7QHAB), valamint további 1 számítógépet, mivel az eddig használt szerverünk további két gépet 

már nem bír el. Beszerzésre kerül 1 laptop (Dell Vostro 3568-i5A313LF Black LX), ennek 

szükségességének oka: gyakran előfordul, hogy az ügyfelek telephelyén kell munkát végezni. A (TP-Link 

Archer C5400) router a gyorsabb internet kapcsolatot biztosítja a gyakornokok számára. A Brother 

MFC-L2740DW nyomtatót pedig közösen fogják használni. Ahhoz, hogy mindkettőjük kommunikációja 



akadálytalan legyen az ügyfelekkel, mind szóban, mind e-mailen keresztül 1 db Apple iPhone 

okostelefon beszerzését tervezzük a projekt keretein belül. Mindkét gyakornok a saját ügyfél anyagait 

fogja a tolóajtós és polcos irodaszekrényben tárolni, valamint mindkettőjük számára beszerzésre kerül 

1-1 íróasztal és 1-1 forgószék. A vállalati gyakornoki kapcsolattartó Máté Dóra lesz, Dóra középfokú 

bérügyintézői, felsőfokú mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik. Fiatal kora ellenére 

magasfokú szakmai tudással és kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezik. A vállalkozásban könyvelőként 

dolgozik. A projekt keretében pénzügyi és számviteli szakügyintézőket kívánunk foglalkoztatni. A 

Képzettség OKJ-s száma: 54-344-01. A gyakornokok a kft-nél elsajátíthatják a könyvelő szakma 

gyakorlati ismereteit. Betekintést nyernek a számlázás, főkönyv és mérlegkészítésbe, az adóbevallások 

elkészítésébe. A kft vezetésének célja, hogy a vállalkozás ügyfélkörének bővítésével, néhány hónapos 

tapasztalatszerzés után önállóan "saját" ügyfeleket könyveljenek a gyakornokok. 

 


