
Munkahelyteremtési és 
megőrzési pályázatok és 
támogatások 2014. évben



A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez 
viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október
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A nyilvántartott álláskeresők számának csökkenése 2014. október 
hónapban megszakadt, s mérsékelt növekedésbe fordult.  

A tárgyhónap végén 8.270 fő szerepelt a megyei nyilvántartásban, amihez 
5,9 %-os relatív mutató párosult. 

A megye fő munkaerő-piaci mutatói az egy évvel korábbiaknál továbbra is 
lényegesen kedvezőbbek voltak, mivel a nyilvántartott álláskeresők száma 
27,6 %-kal, azaz 3.148 fővel, a ráta értéke pedig 1,9 százalékponttal 
csökkent ez idő alatt.

Október végén a pályakezdő álláskeresők állományába 971 fő tartozott
(az előző évi adatokhoz képest  28,9 %-kal, 395 fővel kevesebb).

Országos viszonylatban megyénk az 5. helyen áll Győr-Moson-Sopron, 
Budapest, Vas és Pest megyét követően.



Munkaerő-piaci helyzetkép
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• Októberben 1.436 állásbejelentés érkezett a megye kirendeltségeire. Ebből 
normál állásajánlat 830 érkezett, aminek 38,3 %-a a feldolgozóipari cégek 
bejelentései. Támogatott munkalehetőséghez  591 fős kereslet 
kapcsolódott, aminek meghatározó részét továbbra is a közfoglalkoztatási 
programok keretében rendelkezésre álló munkahelyek adták (520 
állásbejelentés).

• A korábban érkezett, de még érvényes bejelentésekkel együtt októberben 
összesen 3.253 állásajánlat szerepelt a megyei kirendeltségek 
kínálatában, melyeknek 26,6 %-át tették ki a támogatott munkalehetőségek 
(865 álláshely). Októberben 893 álláskeresőt sikerült közvetítés útján 
munkához juttatni, akik közül 204 főt normál álláshelyre vettek fel, a 
fennmaradó 689 fő munkába állását a különböző támogatások, de 
meghatározó részben a közfoglalkoztatási programok segítették (624 fő).



Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök

• Központi támogatások (munkahelyteremtés, bérgarancia támogatás)

• Lakhatási támogatás
• Vállalkozóvá válási támogatás
• Munkahelymegőrzés támogatása (dec. FA)

Ezek támogatási elveit igazgatói utasítás
szabályozza



Központi munkahelyteremtő beruházások  
támogatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2014. évben munkahelyteremtő beruházások 
támogatására pályázatot írt ki az új munkahelyeket létrehozó mikro-,kis- és 
középvállalkozások számára. 

• A támogatási eszköz jelentőségét mutatja, hogy míg 2007-ben a megyében 
4 nyertes pályázat 41 fő foglalkoztatásához kapcsolódva 39,6 millió forint 
támogatási összeget tudhatott magáénak, addig 2013-ra ezek a mutatók 
megtöbbszöröződtek, és az idei évben még tovább nőttek. 

• A 2013-ben beérkezett 41 pályázatból 27 támogatott vállalkozással 
186.326.004 Ft összegben kötöttünk szerződést összesen 76 új munkahely 
létesítéséhez.

• Az idei évben a beérkezett 65 pályázatból a nemzetgazdasági miniszter 
döntése alapján 49 cég két szakaszban összesen 306.265.179 Ft 
támogatást nyert el, és ezzel 181 új munkahely jöhet létre  megyénkben a 
KKV szektorban. 



Bérgarancia támogatás

1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő 
kamatmentes támogatás, amely kizárólag felszámolás alatt álló
gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló 
kiegyenlítetlen bértartozására vehető igénybe.

• A bérgarancia támogatás iránti kérelem 2014. január 1-től 
elektronikusan nyújtható be a felszámolás alatt álló szervezet 
székhelye szerinti munkaügyi központba 

• Ebben az évben 28 cég 141 főre vonatkozóan 92.288.291.- Ft 
támogatást kapott.

• A  bérgarancia támogatás során az elmaradt munkabér kifizetése 
közvetlenül a munkavállaló részére történik



Vállalkozóvá válás támogatása
Lakhatási támogatás

Vállalkozóvá váláshoz 2014-ben    137 fő részére,  82.621.000.- Ft 
támogatást nyújtottunk

• A támogatás időtartama: kérelemre legfeljebb hat hónap,  havonta a 
kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő, vissza nem 
térítendő támogatás 

Lakhatási támogatáshoz 2014-ben   12 fő részére   6.292.000.- Ft 
támogatást nyújtottunk

• A támogatás időtartama: 3x4 hónap
• Mértéke: változatlan, csökkenő intenzitású
• Jogszabály: A munkába járással összefüggő terhek csökkentését 

célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról 
szóló 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet



Munkahelymegőrzés támogatása

2014-ben 153 kérelemre 57 megállapított támogatás történt 
160 fő munkahelyének megőrzése érdekében.

• Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki:
működésével összefüggő okból a munkavállaló 
munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni 
(egyéb feltételek megléte)

• A támogatás időtartama:a felmondással érintett 
munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, 
havonta, utólag folyósítható. 



TÁMOP 1.1.2. - Általános tudnivalók

• A kormány stratégiai célkitűzései, döntései ( 1453/2011 1177/2012. 
1235/2012. (VII.12.) Korm. határozatok) alapján hazai költségvetési 
forrásból, kiegészítve az Európai Unió támogatásával az Új 
Széchenyi Terv keretében folytatódik a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program 1.1.2. intézkedése 

• „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 
(Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” címmel

• A program új szakaszának időtartama: 2011.05.01 – 2015.04.30.
• Forrás: országosan 106 milliárd Ft
• Létszám: 110.000 fő 
• Komárom- Esztergom megyében 2.973 millió Ft
• Komárom-Esztergom megyében 3.682 fő hátrányos helyzetű 

álláskereső foglalkoztatását illetve foglalkoztathatóságának javítását 
kívánjuk elérni.



TÁMOP 1.1.2. - program célcsoportjai:

• A legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel vagy azzal sem 
rendelkezők 

• A 25 év alatti álláskeresők kiemelten a pályakezdők fiatalok 
• Az 50. év felettiek 
• Akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül 

gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, 
terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban 
vagy ápolási díjban részesültek 

• Bérpótló juttatásban illetve foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részülő álláskeresők 

• Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskereső (3-12 
hónapja nyilvántartott álláskeresők; 40-49 évesek; elavult 
szakképesítéssel rendelkezők, csoportos létszámleépítésben 
érintettek)



TÁMOP 1.1.2 foglalkoztatást elősegítő 
támogatásai

Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás:

- Legfeljebb 8 hónap időtartamban a bér és a szociális hozzájárulási 
adó 70%-os támogatása (továbbfoglalkoztatási kötelezettség)

A Start kártyák  illetve a Munkahelyvédelmi Akcióterv által  nyújtott 
kedvezmények a támogatással párhuzamosan igénybe vehetők.

Munkába járás helyközi utazási költségeinek támogatása.



TÁMOP 1.1.2 foglalkoztatást elősegítő 
támogatásai

Az 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához biztosított 
támogatás:

- 1. szakasz: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 
százalékos megtérítése, maximum a minimálbér kétszerese és 
annak járulékai erejéig, 

- 2. szakasz: a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50 
százalékos mértékű támogatása, maximum a minimálbér kétszerese 
és annak járuléka erejéig, 

- 3. szakasz: szociális hozzájárulási adó támogatás, maximum a 
minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig.
A Start kártyák illetve a Munkahelyvédelmi Akcióterv által 
nyújtott kedvezmények a támogatással párhuzamosan igénybe 
vehetők.

Munkába járás helyközi utazási költségeinek támogatása



TÁMOP 1.1.2 foglalkoztatást elősegítő 
támogatásai

A 25 év alatti pályakezdő fiatalok támogatása:

- Legfeljebb 6 hónap időtartamban a bér és a szociális hozzájárulási 
adó 100%-os támogatása (továbbfoglalkoztatási kötelezettség)

A Start kártyák  illetve a Munkahelyvédelmi Akcióterv által  nyújtott 
kedvezmények a támogatással párhuzamosan igénybe vehetők.

Munkába járás helyközi utazási költségeinek támogatása.



TÁMOP 1.1.2 foglalkoztatást elősegítő 
támogatásai

90 napos, munkatapasztalat szerzését szolgáló bérköltség 
támogatás:

- 90 napos időtartamban a bér és a szociális hozzájárulási adó 100%-
os támogatása (továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül)

A Start kártyák  illetve a Munkahelyvédelmi Akcióterv által  nyújtott 
kedvezmények a támogatással párhuzamosan igénybe vehetők.

Munkába járás helyközi utazási költségeinek támogatása.



TÁMOP 1.1.2 képzési támogatásai

• Munkáltatói igények alapján szervezzük munkaerő-piaci 
(keresletorientált) képzéseinket. Elsőbbséget élveznek az indítás 
során azok a képzések, amelyre foglalkoztatói szándéknyilatkozatot 
adnak munkáltatók. A foglalkoztatói szándékot jelző munkáltatókat 
bevonjuk a kiválasztási folyamatba illetve a gyakorlati oktatásba is.

• Képzési támogatásként a tanfolyami díj 100%-át téríti a Munkaügyi 
Központ illetve a képzés ideje alatt a résztvevők részére un. 
keresetpótló juttatást nyújt (közfoglalkoztatási minimálbér 90%-a) 
illetve a helyközi utazás 100%-os támogatását biztosítjuk a 
tanfolyam időtartama alatt.



TÁMOP 1.1.2 – eredményeink 
2014. október 31-ig

• 3.774 fő hátrányos helyzetű álláskereső bevonása (2014-ben 712 
fő, terv: 3.682 fő)

• 2.099 fő, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, 
25 év alatti és 50 év feletti álláskereső képzési támogatása (2014-
ben 559 fő, terv: 1.990 fő)

• Keresletorientált képzések szervezése: 
126 munkáltatói igényre indított tanfolyam

• 2.359 foglalkoztatási támogatás biztosítása (2014-ben 262, terv: 
2.302), kiemelten a 25 év alattiak és 50 felettiek számára



TÁMOP 1.1.2. - eredményeink 
2014. október 31-ig
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„ÚJRA DOLGOZOM 2014” megyei munkaerő-
piaci program

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált keretének 2014. évi 
forrásaiból tervezett megyei munkaerő-piaci program 2014. április 1. 
indult. A program bevonási szakasza 2014. október 22-én 
befejeződött.

• A program indításának célja: 180 fő a tartós illetve tartósan 
munkanélkülivé válással veszélyeztetett álláskereső munkaerő-
piacra való bejutását, visszajutását segítse elő. 

• A program indulását követően a tárgyidőszak végéig összesen 211 
darab kérelem érkezett be a munkáltatók részéről a 
kirendeltségekre.

• Az összes beérkezett kérelem esetében támogató döntés 
született 123 munkavállaló a tartós álláskeresők, 88 fő pedig a 
tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek célcsoportjába tartozik. 



„NYÁRI DIÁKMUNKA elősegítése 2014.” program

• Az elmúlt év sikeres tapasztalatai alapján idén is elindult július 1-vel a „Nyári 
diákmunka elősegítése 2014.” program, melyben 16-25. év közötti diákok 
támogatott foglakoztatására került sor önkormányzatoknál és 
intézményeiknél.

• A program keretében 1295 diák került regisztrációra a megye
kirendeltségein. A foglalkoztatói igények, a munkára jelentkező diákok nagy
száma, és a forrás hatékony felhasználása érdekében napi 4,
illetve 6 órás munkaviszony támogatására volt lehetőség legfeljebb 1
hónap időtartamban.

• Idén összesen 981 diák nyári munkájának támogatása valósult meg a
program segítségével. Tavaly a regisztrált létszám fele, idén a háromnegyede
jutott nyári munkához.

• A kínálatban szerepeltek irodai, könyvtári, múzeumi munkák, de
dolgozhattak kertészetben, strandon, ezen túl rendezvények
szervezésében, turisztikai események lebonyolításában is
közreműködhettek a diákmunkások.



„IFJÚSÁGI GARANCIA PROGRAM” 
(GINOP 5.2.1)

A program célja: 15-25 év közötti fiatalok számára, akik se nem tanulnak, se
nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon (illetve később
már 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az
elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.

A programban alkalmazható eszközök:
• foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása
• elhelyezkedést segítő támogatások (bérjellegű támogatások és mobilitást

elősegítő támogatások)
• munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások
• önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér

összegével megegyező mértékű támogatás)
Összegzés:
• Jelenleg tervezési szakasz (projektterv benyújtása: 2014. november 12. és 

2015. január 31. között
• Megyénkben 657 millió Ft forrásból 660 fő bevonása 2016. június 30.-ig 

(forrásfelhasználás 2017. december 31.-ig)



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!


