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Az ÁFSZ céljai

A Foglalkoztatási Szolgálat a munkaerőpiac meghatározó 
szereplője.

Küldetése a társadalmi és gazdasági fejlődést szolgáló 
foglalkoztatás elősegítése a munkaadói igények 

kielégítésével.  

Legfőbb célja:
� a foglalkoztatási szint növelése 

� az álláskeresők számának csökkentése

� a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű    
személyek elhelyezkedésének, munkába tartásának 
elősegítése. 



VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA

A munkaügyi központ és a munkaügyi 
kirendeltségek hazai és uniós források nyújtásával segíti a 
vállalkozások munkahelymegtartó és munkahely-teremtő 

képességének növelését legfőbb célok elérése érdekében. 

Európai Uniós forrás:
TAMOP 1.1.2
GINOP 5.2.1

Hazai forrás: 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási 
alaprészének központi kerete. 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási 
alaprészének decentralizált  kerete. 



TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001
„A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának 

javítása 
A projekt célja: 
A  célcsoportba tartozó személyek  nyílt munkaerőpiacra segítése komplex,

személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez 

igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

Program bevonási szakasza: 2011. május 1. -2015. október 31. 

A program teljes kerete: 8.000.000.000.- Ft

A projektbe kerülés feltételei: regisztrált álláskereső és megfelel az alábbi 
célcsoportok egyikének:

� 1. az alacsony iskolai végzettségűek, akik nem rendelkeznek alapfokú 
végzettséggel, vagy csak alapfokú végzettséggel rendelkeznek,

� 2. a fiatal munkavállalók, 25 év feletti pályakezdő álláskeresők, 

� 3. az 50 évnél idősebbek, akik a programba lépés napján 50. életévüket 
betöltötték

� 4. a munkaerőpiacra visszatérni kívánó álláskeresők, akik 
gyermekgondozásból, illetve hozzátartozó ápolását követően visszatérők,

� 5. a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, illetve akik arra 
jogosultak,

� 6. a tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek, akik a programba vonás 
napján legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresők vagy csoportos 
létszámleépítésben érintett nyilvántartott álláskeresők.



GINOP-5.2.1 Ifjúsági Garancia 
Program

A projekt célja: a 25 év alatti sem nem tanuló, sem nem
dolgozó fiatalok számára 6 hónapon belül valamilyen
konkrét lehetőség felajánlása az elhelyezkedésre vagy
tanulásra.

Célcsoport: 25 év alatti álláskeresők, közülük is első
körben a legalább 6 hónapja álláskeresőként
nyilvántartott fiatalok.

Bevonandó létszám (Békés megye): 1.720 fő

Bevonási időszak: 2015. január 1. -2016. június 30.

Teljes keret: 1.705.000.000.- Ft

Indikátorok: 
Elhelyezkedés támogatása: 1.050 fő 



TÁMOP-1.1.2-11/1 és GINOP-5.2.1 programokban 
nyújtható támogatások és szolgáltatások köre

� Képzési költség támogatása 

� Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás 

� Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségtámogatása

� Képzéshez kapcsolódó szállásköltség , étkezési költség támogatása

� Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása

� Szakmai (képzéssel kapcsolatos) alkalmassági vizsgálat költségének 
megtérítése

� Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (legfeljebb 8+4 hó)

� Bérköltség támogatás (legfeljebb 3x4 hó 50 év felettiek részére; 90 napos; 
6+3 hó; legfeljebb 10+5 havi 25 év alatti alacsony iskolázottságúaknak)

� Munkába járáshoz kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek 
megtérítése

� Lakhatási támogatás

� Vállalkozóvá válás támogatása

� Egyéni tanácsadás: pályatanácsadás, munkatanácsadás, álláskeresési 
tanácsadás, pszichológiai tanácsadás

� Csoportos tanácsadás: motivációs tréning



Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft
„Azonnal cselekszünk” 

munkahelymegőrző program
Kereset- kiegészítés támogatása képzéssel

A program célja
a legalább 20 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos
létszámcsökkentést tervező vállalkozásoknál alkalmazott munkaerő
támogatása kereset kiegészítéssel és képzéssel. 
Támogatás

1, Kereset kiegészítés: munkavállalónként maximálisan a
kötelező legkisebb munkabér összegének legfeljebb 150%-a a
képzés időtartamára, de legfeljebb 6 hónapra, abban az
esetben és arra az időszakra amikor a munkavállaló az OFA
által támogatott képzésben vesz részt.
A kereset kiegészítés a képzést megelőzően elért átlagkereset
és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet.

2, Képzés támogatása:
A program keretében kizárólag csoportos (legalább 6 fő
részvételével megvalósuló) OKJ-képzés, hatósági képzés,
betanító képzés, nyelvi képzés, valamint kompetencia javító
képzésben történő részvétel támogatható, egyéni



Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
„Azonnal cselekszünk” 

munkahelymegőrző program
Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel 

küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának 
megőrzése érdekében 

Program célja
A vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a csoportos

létszámcsökkentések megelőzése, a   meglévő munkahelyek megtartásának

elősegítése, a munkáltatók átmeneti működési problémáinak kezelése,

gazdasági szerkezetváltásának,foglalkoztatási struktúraváltásának segítése,

valamint a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállaló

Munkahelymegőrzésének támogatása. 

A pályázók köre: 
Munkahelymegőrző támogatásra az a munkáltató pályázhat, aki 

a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos

létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és 

munkaviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát

a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül

felmondással megszüntetné. 



Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

„Azonnal cselekszünk” 
munkahelymegőrző program

Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő
vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében (25 fő)

(Pályázati azonosító: ACS_MEGŐRZŐ_2015)

I. Munkahelymegőrző támogatás a csoportos létszámcsökkentés által 
veszélyeztetett munkavállalók részére átmenetileg a korábbinál 
rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén
A támogatás mértéke:  az elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le 
nem dolgozott munkaidőre eső munkabér és szociális hozzájárulási adó 
legfeljebb 100%-a, melynek mértéke nem haladhatja meg a ténylegesen 
fizetendő munkabér és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 
25-90%-át. 

.

II. Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások részére a 
csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók 
megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése 
érdekében 
A támogatás mértéke: a ténylegesen fizetendő munkabér és szociális 
hozzájárulási adó együttes összegének 25-90%-a. 

A  támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a 
kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A támogatás legfeljebb 6 
hónap időtartamra nyújtható.



Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
„Azonnal cselekszünk” 

munkahelymegőrző program

Pályázatok benyújtása

Legkésőbb 2016. január 30-ig, illetve visszavonásig.

A pályázatot - annak mellékleteivel együtt - 2 lefűzött példányban
(egy eredeti és egy másolati példány) papíron, valamint egy 1
példányban elektronikus adathordozón (CD), zárt borítékban,
ajánlott postai küldeményként illetve személyesen vagy
futárszolgálat közreműködésével kell benyújtani az Országos
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-hez.

A pályázati dokumentáció letölthető az Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft. honlapjáról (www.ofa.hu), vagy
személyesen vehető át az OFA irodájában (1036 Budapest, Lajos u.
80.; telefon: 06-1-555-2973).



Munkahelymegőrző támogatás
NFA decentralizált keretéből

Támogatás nyújtható annak a munkaadónak, aki :
� a működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát

felmondással kívánja megszüntetni,

� a likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági
körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható
intézkedését,

� a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően
legalább hat hónapja foglalkoztatja,

� vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását,
valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával
megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását,

� vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási
kötelezettség időtartama alatt a telephelyén, a kérelem benyújtását
megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát
megtartja, és a munkaviszony megszüntetésére a működésével összefüggő
okból felmondással vagy közös megegyezéssel nem kerül sor.



Munkahelymegőrző támogatás
NFA decentralizált keretéből

Támogatás mértéke:
� A vissza nem térítendő támogatás mértéke a felmondással érintett

munkavállaló munkabére és az azt terhelő szociális hozzájárulási
adó együttes összegének 25-90 százalékáig terjedhet.

� A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a
kötelező legkisebb munkabér 150 %-át.

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

Támogatás nyújtásának további feltétele:
A munkaadó részére a foglalkoztatási kötelezettség lejártától
számított egy évig újabb munkahelymegőrzés támogatása nem
nyújtható.

Támogatás igénylése:
A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye 
szerint illetékes Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén 
lehet benyújtani.



Foglalkoztatás bővítését szolgáló 
bértámogatás

Célja: hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű 
személyek elhelyezkedésének elősegítése

Hátrányos helyzetű személy, aki:
� legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik,
� 50. életévét betöltötte,
� 25. életévét nem töltötte be, 
� legalább 6 hónapja nyilvántartott álláskereső,
� saját háztartásában egy, v. több eltartott személlyel egyedül él,
� kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő,
� az elmúlt 12 hónapban gyes-ben, gyed-ben stb részesült, 
� 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, 

szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte.
Mértéke:
� Hátrányos helyzetű személy esetén: bér + átutalásra kerülő 

SZHA legfeljebb 50%-a
� Megváltozott munkaképességű személy esetén: bér + átutalásra 

kerülő SZHA legfeljebb legfeljebb 60%-a
Időtartama: legfeljebb 12 hónap



Mobilitási támogatások

Helyközi utazás támogatása,

Csoportos személyszállítás támogatása,

Lakhatási támogatás.

Forrása
A támogatások forrása az NFA foglalkoztatási alaprész, vagy 
uniós forrás.

Formája
A támogatások formája vissza nem térítendő támogatások.

Jogi háttér
� 39/1998. (III. 4.) a munkába járással összefüggő terhek 

csökkentését célzó támogatásokról szóló Korm. rendelet és 

� 39/2010. (II. 26.) a munkába járással kapcsolatos utazási 
költségtérítésről szóló Korm. rendeletszabályozza



Lakhatási támogatás
Célja: 

a lakóhelytől távolabb történő munkavégzés elősegítése
(az utazás legalább az 5 órás időtartamot vesz igénybe, vagy 
legalább 100 km távolságra van)

Alanyai:
- legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők 
- pályakezdő álláskeresők, 
- csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalók,
- közfoglalkoztatást követően nyilvántartott álláskeresők, 

A támogatás további feltétele:
- legalább 6 hónapra szóló és heti legalább 20 óra munkaidejű 

munkaviszonyt létesítése
A támogatás időtartama: legfeljebb 12 hónap
Mértéke: 1 fő esetében legfeljebb havi 100 ezer Ft

A támogatás feltételeit a 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 
szabályozza.



Álláskeresők vállalkozóvá válását 
elősegítő támogatás

Támogatott vállalkozási formák: 
� egyéni vállalkozó, 
� új, vagy már működő gazdasági társaság tagja, 
� vagy mezőgazdasági őstermelő.

I. Kérelemre nyújtott vállalkozóvá válást elősegítő  támogatás:

A támogatás célja:
a Járási Munkaügyi kirendeltségeken regisztrált, a kérelem
benyújtásának időpontjában álláskeresőként nyilvántartott, vagy
rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő
személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának
előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység
beindítására való ösztönzése vissza nem térítendő támogatás
nyújtásával.
Támogatás mértéke:
legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb
munkabér összege.



Álláskeresők vállalkozóvá válását 
elősegítő támogatás

II. Pályázati úton igényelhető vállalkozóvá válást elősegítő  
támogatás:

A támogatás célja:
a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy hónapja 
folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott , vagy 
rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő 
személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának 
előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység 
beindítására való ösztönzése

A támogatás mértéke:
A pályázat keretében igényelhető támogatási összeg legfeljebb 3 
millió forint összeg erejéig terjedhet, amelyből:

� 2 millió forint összegig terjedő tőkejuttatás vissza nem térítendő 
formában, és

� további 1 millió forint kamatmentes tőkejuttatás visszatérítendő 
formában

A pályázattal érintett támogatási összeg nem haladhatja meg a 
beruházási összköltség 80 %-át!



Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP)

A VMP a munkaügyi szervezet által 2013-ban létrehozott 

új online álláskereső felület. 

Célja, hogy segítse az álláskeresők és a munkáltatók 

egymásra találását. 

A felület a www.munka.hu címről érhető el.

Hiteles: mert a VMP-n megtalálható állások hitelességét

a munkaügyi szervezet garantálja.

Ingyenes: mert a VMP minden funkciója ingyenesen

használható.

Kényelmes: mert a VMP-n keresztül kényelmesen,

otthonról lehet keresni a munkaügyi szervezet állás- és

önéletrajz-adatbázisában.



VMP – funkciók munkáltatóknak

� Állásfeltöltés – állásbejelentés
- Kereshető állásajánlatként megjelennek a Portálon

- Automatikusan beépülnek a kirendeltségi álláskínálatok közé

- Több állampolgár ismerheti meg az adott állásajánlatot.

- Teljes értékű munkaerőigény-bejelentés lehetséges egy egyszerűen
kezelhető online felületen keresztül.

� Munkaerő-keresés
- Szabadon beállítható keresési feltételekkel

- Saját állásajánlathoz történő párosítással

- A feltöltött önéletrajzok hitelességét az NFSZ szakemberei
ellenőrzik.

- A munkáltatók a felületen közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a
munkavállalóval.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


