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TÁJÉKOZTATÓ 

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 

FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMBAN IGÉNYELHETŐ 

BÉR- ÉS BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁSRÓL 

 

TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001 

MEGYEI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK, 

FOGLALKOZTATÁSI-GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN 
 

A TÁMOGATÁSOK AZ ALÁBBI CÉLCSOPORT-TAGOK ALKALMAZÁSA ESETÉN 

IGÉNYELHETŐK: 

 legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők; 

 25. életévüket be nem töltött személyek; 

 30 év alatti pályakezdő álláskeresők; 

 50. életévüket betöltött személyek; 

 legalább 1 gyermeket egyedül nevelő felnőttek; 

 GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők; 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők; 

 tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek; 

 megváltozott munkaképességű személyek; 

 roma nemzetiséghez tartozó személyek; 

 inaktívak (a programba bevonás előtt nem dolgoztak, nem volt rendszeres jövedelmet biztosító 
munkájuk, és nem is kerestek munkát, illetve nem regisztrált álláskeresők); 

 közfoglalkoztatottak 

Támogatási konstrukciók: 

1. BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS: 90 napos konstrukció 

E bérköltség támogatás munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a munkaerőpiaci programban, 

legfeljebb 90 napra. A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó 

legfeljebb 100%-a lehet, a támogatás összege havonta legfeljebb a bérminimum 150%-a és annak szociális 

hozzájárulási adója összegéig terjedhet. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség nincs. A foglalkoztatás 

időtartama napi minimum 4 óra. 
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2. BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS: legfeljebb 8 hónap támogatás + 4 hónap 

továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

E bérköltség támogatás konstrukció csak de minimis bérköltség támogatásként nyújtható a résztvevő 

foglalkoztatásához olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes (legfeljebb) 8+4=12 hónapra állapít meg 

kötelezettségeket. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos 

támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A támogatás mértéke a 

foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, s a támogatás mértéke havonta 

legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet. A 

foglalkoztatás időtartama napi minimum 4 óra. 

A bérköltség támogatások konstrukciói csak de minimis támogatásként nyújthatóak, tehát a támogatott 

vállalkozásokra nézve az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 

összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Nem nyújtható de minimis támogatás (azaz egyik bérköltség támogatási konstrukció sem): 

 mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez (a 2014-2020 programozási időszakra rendelt 

források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 19.§ (2) b) alatti 46. alcím alapján), 

 a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos gazdálkodás, 

termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak, 

 az exporttal kapcsolatos tevékenységek (különösen: az exportált mennyiségekhez közvetlenül 

kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával, működtetésével vagy exporttevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás) támogatásához, 

1407/2013/EU bizottsági rendelet (9) bekezdése és 1. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint; 

 teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásnak, 

 annak a munkaadónak, amelynek az 1407/2013/EU rendelet 2. cikke szerint a csekély összegű (de 

minimis) támogatásai elérték az EU rendeletben meghatározott mértéket. 

 

3. BÉRTÁMOGATÁS legfeljebb 8 hónap támogatás + 4 hónap 

továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki, vállalja a munkaerőpiaci programban 
résztvevő hátrányos helyzetű, vagy súlyosan hátrányos helyzetű, vagy megváltozott munkaképességű 
álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továbbá a 
támogatás folyósítási időtartamát követően a támogatási idő legalább 50%-ának megfelelő 
időtartamban. 
A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli 
továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.  
 
A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen 
átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a lehet. A támogatás mértéke 
havonta legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adójának 70%-os 
mértékéig terjedhet. A foglalkoztatás időtartama napi minimum 4 óra. 

  



Győr-Moson-Sopron Megyei 
Foglalkoztatási Paktum 

EGYÜTTMŰKÖDÉS a foglalkoztatásért  
 3 

 

 

A TÁMOGATÁS ELENGEDHETETLEN FELTÉTELEI 

 köztartozásmentesség; 

 rendezett munkaügyi kapcsolatok; 

 az elmúlt 6, illetve 12 (bértámogatás esetén) hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest, 
legalább 1 egész fővel bővülő foglalkoztatás feltételeinek megteremtése, tovább annak vállalása, hogy 

 az átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási időtartam alatt nem csökken; 

 csőd-, vég-, felszámolási vagy átalakulási eljárás alatt nem áll; 

 munkaügyi hivatallal szemben nincs jogerős kötelezettsége, vagy 

 esetleges korábbi támogatásokból eredő elmaradt vállalása. 

 

 
A támogatási kérelmet a célcsoportba tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes járási 

hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységéhez kell benyújtani. A támogatás csak a munkaerőpiaci 

program által előírt feltételeknek megfelelő nyilvántartott, illetve a TOP programba bevont álláskeresőkre vehető 

igénybe. 

Az ügyintézés elektronikusan történik. A kormányhivatal/járási (fővárosi kerületi) hivatal az elektronikus 

ügyintézést az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével 

biztosítja.  

A szolgáltatás elérhetősége, valamint ezzel kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: 

https://epapir.gov.hu/  

 

 
 
 
 
A programba történő bevonásról tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken: 
 
E-mail: aktiveszkoz@gyor.gov.hu 
Telefon: (96) 795-843, (96) 795-838 

 

 
 


