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Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 
országosan: 

106 000 000 000 Ft 

Ebből Csongrád megye:
4 104 000 000 Ft 

Megvalósítás időtartama: 
2011. 05. 01. – 2015. 07. 31.
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A projekt célja:

A célcsoportjába tartozó személyeknek a támogatás nél küli 
munkaer őpiacra segítése , komplex, 

személyre szabott, 
a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó 

szolgáltatásokkal és támogatásokkal.
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A projekt célcsoportjai

1. Alacsony iskolai végzettség űek 
2. Pályakezd ő álláskeres ők illetve 25. év alatti fiatalok 

(- Álláskeres őként nem nyilvántartott, 25. életévüket be nem tölt ött, 
akár tanulói jogviszonyban álló fiatalok részére is m unkaer ő-piaci 
szolgáltatások biztosítása)

3.  50 év felettiek
4.  GYES-ről, GYET-ről, TGYS-ről GYED-ről vagy ápolási díjról visszatér ő

(- Álláskeres őként nem nyilvántartott, GYES-ben, GYET-ben, GYED-
ben  valamint ápolási díjban részesül ők esetében, amennyiben 
tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyuk már nem ál l fenn 
munkaer ő-piaci szolgáltatás biztosítása)

5. Bérpótló juttatásra ill. ( 2011.09.01-t ől)  foglalkoztatást 
helyettesít ő támogatásra jogosultak

6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (legal ább 3 hónapja 
regisztrált álláskeres ők)

Kiemelt elvárás: a programba vontak legalább 11,6 %- a roma származású 
álláskeres ő
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Támogatási formák

Képzési támogatás

- A teljes képzési költség és a vizsga díj támogatása
- A képzéshez kapcsolódó helyi és helyközi utazási költség 100%-os

támogatása
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat költségének térítése
- Keresetpótló juttatás biztosítása a képzés ideje alatt

(Mértéke: a közfoglalkoztatási minimálbér 100%-a, amely a 2014. évben 
bruttó: 77.300 Ft/hó) 



TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001

Foglalkoztatás b ővítését szolgáló támogatás

1. Bértámogatás: 
Célcsoport: 1,2,4,5,6

- max. 8 hónap ≥ bér és szociális hozzájárulási adó 70%-a
- 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség

- 6/96. MÜM rendelet 11.§ szerinti hátrányos helyzet
- 800/2008. EK rendelet csoportmentességi feltételeknek 

megfelelés (munkáltató), nettó létszámnövekedés

2. Bértámogatás „de minimis”:
Célcsoport: 1,2,4,5,6 

- ha a programba vont nem felel meg a 6/96. MüM rendelet 
szerinti hátrányos helyzetnek, „de minimis” támogatásként 

adható
- max. 8 hónap ≥ bér és szociális hozzájárulási adó 70%-a

- 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség
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Bérköltség támogatás

1. Munkakipróbálás támogatás:
Célcsoport: 1, 2,4,5,6 (2013.03.01-t ől nem csak roma származású 

programba vont)
- bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, max. 90 nap

- „de minimis” támogatás

2. Ötven éven felüliek foglalkoztatásának támogatása
Célcsoport: 3-as

- bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a ≥ max. 4 hónapig
- bér és szociális hozzájárulási adó 50%-a ≥ 4 hónapig

- 100% szociális hozzájárulási adó támogatás ≥ 4 hónapig 
(a konstrukció elemei időarányosan csökkenthetőek)

-„de minimis” támogatás
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Bérköltség támogatás

3)Pályakezd ő Fiatalok részére nyújtható Bérköltség
támogatás (Els ő Munkahely Garancia)

• Rendelkezésre álló pénzügyi forrás : 104.192.000 forint, amelyből 
legkevesebb 148 fő elhelyezkedését szükséges elősegíteni. 

• Igényelhet ő: 2013.07.01-től a TÁMOP 1.1.2. projekt keretén belül.
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Bérköltség támogatás (EMG)

Célcsoport:
- a projekt 2-es célcsoportjába tartozó 25 év alatt pályakezdő fiatalok

Támogatás mértéke:
- max. 6 havi támogatás a bér és szociális hozzájárulási adó 100%-nak 

támogatása a minimálbér másfélszereséig terjedhet.
- 6 havi támogatást követően további 3 hónap támogatás nélküli 

továbbfoglalkoztatási kötelezettség
- A támogatást rövidebb időtartamra is igénybe lehet venni, amennyiben a 

támogatás minden eleme arányosan csökken.



TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001

Bérköltség támogatás (EMG)

- A pályakezdő fiatalok részére nyújtható bérköltség támogatás mellé csak 
helyközi utazás támogatása igényelhető, más támogatási formához 

(ellentétben a többi támogatási formával) nem illeszthető.
- A korábban hazai forrásból EMG támogatásban részesültek részére TÁMOP 

1.1.2. keretén belül ez a támogatási forma nem elérhető, részükre 
bértámogatás nyújtható.
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Helyközi utazási támogatás: 

Valamennyi támogatási forma mellé munkába járáshoz kapcsolódó helyközi 
utazások költségeinek megtérítése.

- a munkába járás költségeinek 100%-os térítése

Vállalkozóvá válási támogatás: 

- max. 6 hónapig , a mindenkori minimálbér 100%-a 
(2014: bruttó 101.500 Ft/fő/hó)
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Lakhatási támogatás:

A támogatás vissza nem térítend ő támogatás, és max. 18 hónapra
folyósítható:

• Legalább három hónapja álláskeres őként nyilvántartott 
• (kivéve a pályakezdő álláskereső és a csoportos létszámleépítéssel érintett 

munkavállalók, akik esetében a három hónapos nyilvántartási idő nem 
feltétel.)

• 1.) A támogatás mértéke egy lakóingatlanra vonatkozóan – 1 f ő 
esetében –

• a) az első hat hónapban 100 000 Ft-ot,
• b) a második hat hónapban a 60 000 Ft-ot ,
• c) a harmadik hat hónapban a 40 000 Ft-ot
havonta nem haladhatja meg.
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Lakhatási támogatás:
• 2.) A támogatás mértéke egy lakóingatlanra vonatkozóan – család 

vonatkozásában -
• a) az első hat hónapban a 150 000 Ft-ot,
• b) a második hat hónapban a 90 000 Ft-ot,
• c) a harmadik hat hónapban a 60 000 Ft-ot

• havonta nem haladhatja meg , ha az ingatlant igénybe vevő közeli 
hozzátartozók közül        

• legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételein ek.
• 3.) A támogatás mértéke egy lakóingatlanra vonatkozóan – 3 vagy több 

személy esetében -
• a) az első hat hónapban a 200 ezer Ft-ot ,
• b) a második hat hónapban a 120 ezer Ft-ot ,
• c) a harmadik hat hónapban a 80 ezer Ft-ot

• havonta nem haladhatja meg , ha az ingatlant 3 vagy több olyan 
személy veszi igénybe,

• aki a támogatás feltételeinek megfelel .
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Lakhatási támogatás:

A lakhatási támogatás feltételei I.:
- Legalább 6 hónapra szóló és heti legalább 20 óra munkaidejű 
munkaviszony létesítése (munkaszerződéssel szükséges igazolni)

- Az állandó lakóhely és a munkavégzés helye legalább 100 km
távolságra van, vagy

- Az állandó lakóhely és a munkavégzés helye között a naponta 
tömegközlekedéssel történő oda-vissza utazás az 5 órát 

meghaladja.
- Nem rendelkezhet lakóingatlannal a munkavégzés helyén

- Aki lakhatását bérleti jogviszony keretében kívánja megoldani
- Aki más lakhatási vagy közüzemi célú támogatásban nem részesül.
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Lakhatási támogatás:

A lakhatási támogatás feltételei II.:
- A támogatás segítségével létrejött munkaviszony rendszeres jövedelmet 

biztosít,
- A munkaszerződésben a munkavégzés helye meg lett jelölve,

- Bérleti szerződéssel igazolja a bérlést, legalább a támogatás időtartamának 
felére létesített bérletről,

- Rendszeres jövedelme a kötelező legkisebb munkabér 300%-át nem 
haladhatja meg,

- Rendelkezni kell lakossági folyószámlával, amelyről teljesíti a bérleti díj 
átutalását.
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Példa foglalkoztatás b ővítését szolgáló bértámogatásra vonatkozóan:

1.sz. példa/

Megnevezés

max. 8 hónapig 
(Ft/hó/fő)

további 4 
hónap tám. 
nélkül 
(Ft/hó/fő)

Havi bruttó bér 100 000 1 200 000 70 000 560 000 30 000 100 000 640 000

Szociális 
hozzájárulási adó 
(27%) 27 000 324 000 18 900 151 200 8 100 27 000 172 800

Bérköltség 127 000 1 524 000 88 900 711 200 38 100 127 000 812 800

Havi összege (Ft/hó/fő)

Éves összege 
(Ft/fő)

 Havi összege 
(Ft/hó/fő)

Éves összege 
(Ft/fő)

 Havi összege 
max. (Ft/hó/fő)

Max. 8 hónapig  
(Ft/fő)

Támogatás nélkül 
foglalkoztatott bérköltség

Elérhető támogatás összege

(Max.: 8 hó 70 %) Támogatással foglalkoztatott bérköltsége (Ft/hó/fő)
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Munkáltatóval szembeni elvárások:

• Felszámolás, csődeljárás, végelszámolás eljárás alatt nem áll
• Rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik

• Esedékessé vált meg nem fizetett köztartozással nem   
rendelkezik

• Nem nehéz helyzetben lévő vállalkozás
• A kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban a megjelölt 

munkakörökkel azonos, vagy hasonló munkakörben 
foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működéssel 

összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg
• De minimis támogatások esetében, a tevékenységre vonatkozó 

további nyilatkozatok szükségesek 
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A támogatások igénylése:

A munkáltató által , a projekt célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, 
tartózkodási helye szerint illetékes kirendeltséghez benyújtott kérelemre

indulhat a támogatás.
Az ügyfelek számára Csongrád megyében minden kirendeltségen elérhet ő

TÁMOP 1.1.2-es ügyintéző
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További információ:

TÁMOP 1.1.2 csoport

Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja

Foglalkoztatási Programok Osztály
Szeged, Bocskai u. 10-12.

Tel.: 62/561-561
E-mail: csmkhmk@lab.hu



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!


