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TÁJÉKOZTATÓ 

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 

FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMRÓL 

A TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című konstrukció keretében a GY-M-S 

Megyei Önkormányzat, a GY-M-S Megyei Önkormányzati Hivatal, a GY-M-S Megyei 

Kormányhivatal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Mobilis Közhasznú 

Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködés keretében Foglalkoztatási Paktumot hozott létre. 

A PROJEKT FŐ CÉLJA, hogy a megyében 

 segítse a célcsoportba tartozó munkanélküliek elhelyezkedését, 

 növekedjen a képzettségi és szakképzettségi szint, 

 ezáltal javuljon Győr-Moson-Sopron megye humánerőforrás-állománya, 

 és növekedjen a foglalkoztatásba bevonhatók száma. 

KIKNEK AJÁNLJUK PROGRAMUNKAT? 

ÁLLÁSKERESŐKNEK 

A projekt az alábbi célcsoportok számára nyújt lehetőséget: 

- legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők 

- 25 életév alatti személyek 

- 30 év alatti pályakezdők 

- 50. életévét betöltött személyek 

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

- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 

- megváltozott munkaképességű személyek 

- roma nemzetiséghez tartozó személyek 

- inaktívak (a programba való bevonás előtt nem dolgozott, nem volt rendszeres jövedelmet 

biztosító munkája, és nem is keresett munkát, vagy keresett, de nem tudott volna munkába 

állni, illetve nem regisztrált álláskereső) 

- közfoglalkoztatottak 

MUNKÁLTATÓKNAK 

A paktum egy együttműködési forma, a térségi szereplők szerződésben rögzített partnerség 

alapú együttműködése, azzal a céllal, hogy 

- megismerjék a térség foglalkoztatási nehézségeit, a munkanélküliség okait 

- egyeztessék a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait 

- megoldást keressenek a problémákra, összehangolják a pénzügyi forrásokat 

- foglalkoztatást elősegítő közös programokat valósítsanak meg. 

A Paktum által a munkáltatók megtalálhatják a számukra megfelelően képzett és motivált 

munkavállalókat, ezzel hozzájárulva a hátrányos helyzetű munkavállalók 

munkaerőpiaci-helyzetének javításához.  
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MEGYEI PAKTUMHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK 

 

Az alábbi településeken állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező munkavállalókat 

tudja a Megyei Paktum támogatni. Egyéb esetekben Győri Járási Foglalkoztatási Paktumot szükséges 

felkeresni. 

 

Tét város 

Tét Járás illetékességi területe: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, 

Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny,  

 

Kapuvár város 

 

Kapuvár Járás illetékességi területe: Agyagosszergény, Babót, Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, 

Himod, Hövej, Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Répceszemere, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, 

Veszkény, Vitnyéd,  

 

Pannonhalma Járás illetékességi területe: Bakonygyirót, Bakonypéterd, Bakonyszentlászló, Écs, 

Fenyőfő, Győrasszonyfa, Lázi, Nyalka, Pázmándfalu, Ravazd, Románd, Sikátor, Táp, Tápszentmiklós, 

Tarjánpuszta, Veszprémvarsány 

 

Csorna város 

 

Csorna  Járás illetékességi területe: Acsalag, Bágyogszovát, Barbacs, Bodonhely, Bogyoszló, 

Bősárkány, Cakóháza, Dör, Egyed, Farád, Jobaháza, Kóny, Maglóca, Magyarkeresztúr, 

Markotabödöge, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, 

Rábatamási, Rábcakapi, Sobor, Sopronnémeti, Szany, Szil, Szilsárkány, Tárnokréti, Vág, Zsebeháza 

 

Mosonmagyaróvár város 

 

Mosonmagyaróvár Járás illetékes területe: Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, 

Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Hegyeshalom, Hédervár, Jánossomorja, Károlyháza, 

Kimle, Kisbodak, Levél, Lébény, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszolnok, Mosonudvar, Püski, 

Rajka, Újrónafő, Várbalog  
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A PROJEKT KERETÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK 

FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ KÉPZÉSBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL 

TÁMOGATÁSA: 

- képzési költség támogatása; 

- a képzéshez kapcsolódó helyközi utazás támogatása; 

- a képzés időtartamára szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása; 

 

ELHELYEZKEDÉST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK: 

- bértámogatás nyújtása a foglalkoztatónak; 

- munkatapasztalat szerzést elősegítő bérköltség támogatás (90 nap) nyújtása a 

foglalkoztatónak; 

- legfeljebb 8 havi bérköltség-támogatás 4 hónap tovább foglalkoztatási kötelezettséggel; 

- munkába járáshoz, munkatapasztalat szerzéshez kapcsolódó utazási támogatás; 

 

EGYÉB MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK, annak érdekében, hogy 

- reális célt tudjon kitűzni a munkaerőpiacon; 

- könnyebb legyen feltérképeznie az álláslehetőségeket; 

- megismerje a hatékony álláskeresési módszereket; 

- a kiválasztási folyamat során sikerrel járjon; 

- hosszú távon sikeres legyen a munka világában. 

MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS 

TÁMOGATÁSOK: 

- a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos helyközi utazási költségtámogatás. 

ÖNFOGLALKOZTATÓVÁ VÁLÁS TÁMOGATÁSA: 

- maximum 6 hónapig a minimálbér összegéig nyújtható támogatás 

A támogatási kérelmeket a célcsoportba tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye 

szerinti illetékes járási hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységéhez kell 

benyújtani. 

Bővebb információ kérhető az alábbi elérhetőségeken: 

Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda 

9021 Győr, Városház tér 3. III. emelet 11. iroda 

+36 96/522-288 

fpiroda@gymsmo.hu, vagy Facebook oldalunkon privát üzenetben 

 


