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TÁJÉKOZTATÓ 
 

munkáltatók részére 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló 

TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések elnevezésű munkaerő-piaci programról 

 
A program célja a foglalkoztatók munkaerő-kereslet iránti igényének kielégítése érdekében a munkaerő-kínálat 

biztosításához történő hozzájárulás, az egyén szempontjából pedig személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási 
formákkal segítse a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. 
 
A program célcsoportja: 

 
A programban meghatározott munkaerő-piaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, 
álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak, valamint a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra 

visszavezethetők vonhatóak be.  
 

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: 

 Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül) 
 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 
 50 év felettiek 
 GYED-ről, GYESE-ről, csecsemőgondozási díjról, gyermekek otthongondozási díjról, vagy ápolási díjról 

visszatérők, abban részesülők, legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek 
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 
 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a 

közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható - foglalkoztatáspolitikai szempontból a 
területi sajátosságok miatt eltérő, hogy ki számít az adott területen tartós munkanélküliséggel 
veszélyeztetetteknek. A veszélyeztetettséget jelentő munkanélküliségi időtartam a vármegyei foglalkoztatási 
főosztályok által kerül meghatározásra, minimum 3 hónap. 

 Megváltozott munkaképességű személyek 
 Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

 
A program célcsoportjába tartoznak az inaktív személyek is, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, 
illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem 
tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és 

támogatásokkal a program esetükben is hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. (pl. a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesülő vagy gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési 
támogatásban, illetőleg gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesülő személyek esetén).   
 
A munkaerő-piaci program által nyújtható szolgáltatások, támogatások: 

 
A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki a 
résztvevők számára, amelyek hozzájárulnak a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes 
fejlődéséhez. 
 
 
Az alábbi foglalkoztatáshoz kapcsolódó, elhelyezkedést segítő támogatások vehetők igénybe: 
 
Munkatapasztalat-szerzést elősegítő, „legfeljebb 90 nap 100%” bérköltség-támogatás 

 A munkaadók munkaerő-piaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatalához benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást. 

 A munkaadó részére a munkaviszonyban, teljes munkaidőben, vagy legalább 

a napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott személy után nyújtható 

a támogatás. 



 A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási 

adó összegének 100%-a, de teljes munkaidő esetén a támogatás havi korlátja a megállapítás napján hatályos 

garantált bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója. (Részmunkaidő esetén a havi korlátot 

arányosítani szükséges.) 

 A támogatás időtartama legfeljebb 90 nap lehet. 

 A konstrukció célja egyrészt a munkaadók előítéleteinek feloldása, másrészt a munkavállalók meggyőződése 

arról, hogy a képességük, képzettségük alapján képesek-e a valós munkafeltételek között zajló 

munkavégzésre. 

 
„Legfeljebb 8+4 havi 100%” bérköltség-támogatás 

 A munkaadók munkaerő-piaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) 

hivatalához benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást. 

 A munkaadó részére a munkaviszonyban, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő 

részmunkaidőben foglalkoztatott személy után nyújtható a támogatás. 

 A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási 

adó összegének 100%-a, de teljes munkaidő esetén a támogatás havi korlátja a megállapítás napján hatályos 

garantált bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója. (Részmunkaidő esetén a havi korlátot 

arányosítani szükséges.) 

 A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség előírása mellett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, akkor 

minden elemét arányosan csökkenteni kell.) 

 
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás) 

 A munkaadók munkaerő-piaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) 

hivatalához benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást.  

 A munkaadó részére a munkaviszonyban, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő 

részmunkaidőben foglalkoztatott személy után nyújtható a támogatás. 

 A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási 

adó összegének 70%-a, de teljes munkaidő esetén a támogatás havi korlátja a megállapítás napján hatályos 

garantált bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója. (Részmunkaidő esetén a havi korlátot 

arányosítani szükséges.) 

 A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség előírása mellett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, akkor 

minden elemét arányosan csökkenteni kell.) 

 
A támogatásokról bővebb információ és a https://nfsz.munka.hu/ (Munkaadóknak/EU-s programok/TOP) találhatóak. 

 

Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási 
osztályának munkatársaihoz. 

Heves Vármegyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3300 Eger, Klapka u. 9. - Tel.: (06 36) 512 - 150 
 

Heves Vármegyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. - Tel.: (06 37) 505 - 440 
 

Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3000 Hatvan, Balassi B. u. 12. - Tel.:(06 37) 341 - 301 
 

Heves Vármegyei Kormányhivatal Hevesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3360 Heves, Dobó I. út 3. - Tel.: (06 36) 545 - 630 
 

Heves Vármegyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3390 Füzesabony, Rákóczi út 24. - Tel.: (06 36) 341 - 301 
 

Heves Vármegyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3250 Pétervására, Keglevich u. 1. - Tel.: (06 36) 368 - 218 
 

https://nfsz.munka.hu/

