Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

stat létsz megőrzési
kötelezettség
nem
nem releváns

nem releváns

felmon tilalom
támogatottra
igen
nem releváns

nem releváns

felmond tilalom
mindenkire
nem
nem releváns

nem releváns

nettó létsz. növelési
kötelezettség
nem
nem releváns

nem releváns

továbbfoglalkoztatá
si kötelezettség
nem releváns
igen

Legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső, vagy - aki rehabilitációs
járadékban részesül, és- aki önmaga foglalkoztatását egyéni
vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság - személyesen
közreműködő - tagjaként vagy mezőgazdasági őstermelőként oldja
meg.

a) 3 millió forintig terjedő
kamatmentes tőkejuttatás
visszatérítendő és/vagy vissza
nem térítendő formában,
b) legfeljebb hat hónap
időtartamra, havonta a kötelező tőkejuttatás:
legkisebb munkabér összegéig
max. 3 miFt;
terjedő vissza nem térítendő
min. bér;
támogatás,
c) a vállalkozói tevékenység
folytatásához és megkezdéséhez
szükséges szaktanácsadás
költségei.

nem releváns

képz. költség;

50 %(+/-);
szakképzetle
nek és 50 év
felettiek 100
%

max 1 év

g) aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés
nélkül nem biztosítható. A munkáltatót támogatjuk saját
munkavállalójának át-, vagy továbbképzésében(munkahely megőrző
képzési támogatás)

max 1év

képz.:90 %;
kerpótló: min
bér 60 %;
utazás 90 %os kedvezm;

max 6 hónap

Vállalkozóvá válási
támogatás

a) aki álláskereső,
b) aki 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30.
életévét - nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya
megszűnését követően munkanélküli járadékra nem szerzett
jogosultságot,
c) aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban,
képz. Költség;kerestpótló juttatás;
illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban
kedvezményes utazási költs
vagy ápolási díjban részesül,
(90%); egyéb költségtérítés
d) aki rehabilitációs járadékban részesül,
e) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt
a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel
előzetesen írásban közölte, vagy
f) aki közhasznú munkavégzésben vesz részt, és a képzésben való
részvételt vállalja,

5 év;

Munkaerőpiaci
képzés

mértéke

formája

%

Célcsoport

Feltételek
időtartama (hó)

Támogatás

Egyéb megjegyzés

a)

Hátrányos helyzetű

aa) álláskereső
1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy

ab) olyan munkavállaló, akit munkahelyének elvesztése fenyeget
1. az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
2. életkorra tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik;
b)

megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni

ba) azt a személyt, aki rehabilitációs járadékban részesül, továbbá
azt az álláskeresőt, aki a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
bb) támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 2. § e) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelel.

nem

igen

7. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes bér+ járulék
letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését
töltötte;

igen

60

nem

Bértámogatás

50

max 12

6. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban,
illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban
vagy ápolási díjban részesült, vagy

max 12

5. a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket
egyedül nevel, vagy

igen

2. a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte,
vagy
3. 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy
4. a nyilvántartásba vételt megelőző hat hónapban nem folytatott
rendszeres - az Flt. 58. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott
kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább
huszonnégy hónapja álláskeresőként tartja nyilván,

nem
nem
nem

igen

**támogatott és hasonló
munkakörben foglalkoztatottak
megőrzési kötelezettsége

teljes munkaidőben,
munkaviszony keretében
történő foglalkoztatásához;
Mivel a támogatás mértéke,
összege nem a kifizetett bértől
függ, így a támogatás
betegszabadság, táppénz
időtartama alatt is folyósításra
kerül.

nem

igen

igen
igen
igen

nem

igen**

**támogatott és hasonló
munkakörben foglalkoztatottak
megőrzési kötelezettsége

nem

igen

igen**
igen**

igen*
nem
nem

nem
nem
nem

igen
igen
igen

50-100 %
(felső
korláttal)

nem

szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső, aki az
álláskeresőként történő nyilvántartásba vételétől számított legalább 90 bér+ járulék
napig a munkaügyi központtal együttműködött

igen

50-90

igen

II.

munkaadó, aki működésével összefüggő okból a munkavállaló
munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni - a)
személyi alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául szolgáló bére
azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével,
b) a 11. § (2) bekezdésének ba)-bb) pontjaiban meghatározott
bér+ járulék
megváltozott munkaképességű személy,
c) foglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése
érdekében a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik,
feltéve, ha a munkaidő mértéke a napi 4 órát eléri, de a 6 órát nem
haladja meg.

igen

25-75

nem

bér+ járulék

nem

munkaadó, aki működésével összefüggő okból a munkavállaló
munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni (minden
munkavállalóra, kivéve II. sorban foglaltak)

nem

I.

nem

bér

max 12

rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy

Munkahelymegőrz
és támogatása

nem

max 12
max 18

max 90

max 24

regisztrált álláskereső, ha
- a foglalkoztatást a cigány kisebbségi önkormányzat, cigány
kisebbségi önkormányzati társulás vagy bíróság által nyilvántartásba
vett cigány érdek-képviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében
közreműködik;
- 50. bér+ járul
életévét betöltött álláskereső esetében legfeljebb kétévi időtartamra
nyújtható, ha a közhasznú foglalkoztatásra egészségügyi-szociális,
művelődési, közoktatási, környezetvédelmi tevékenység keretében
kerül sor

igen

max 90

igen

bér+ járul

max 12

45 év feletti regisztrált álláskereső

max 12

max 70

fix összeg;
legfeljebb a
RÁT mértéke
(jelenleg
28500 Ft/hó)

RÁT-ra jogosultak
fogalk. támogatása

Szakképzettséggel
rendelk. pk.
munkatapasztalat
szerz. tám

bér+ járul

12

Közhasznú
munkavégzés
támogatása

regisztrált álláskereső

* stat létszám növelési
kötelezettség, amitől indokoltan
el lehet, tekinteni; **támogatott
és hasonló munkakörben
foglalkoztatottak megőrzési
kötelezettsége

nem

igen

nem

nem

fix összeg;
legfeljebb a
min bér 60 %

nem

aki álláskeresési járadékban részesül, és az álláskeresési járadék
folyósítási ideje a munkaszerződés megkötését közvetlenül megelőző bér
időponthoz képest legalább 180 nap múlva jár le

a fennálló mn
ellátás időtartama;
min 180 nap

A válság
következtébe
munkahelyüket
vesztő szem.
foglalkozt. tám.

teljes munkaidőben történő
foglalkoztatását vállalja
munkaviszony keretében;
Mivel a támogatás mértéke,
összege nem a kifizetett bértől
függ, így a támogatás
betegszabadság, táppénz
időtartama alatt is folyósításra

igen

igen

nem

igen

igen

nem
nem

nem

igen

Támogatott bér maximuma:
- alap és középfokú végzettség
esetén: 90.000 Ft/hó
- felsőfokú végzettség esetén:
120.000 Ft/hó

igen

igen

max 100

igen

bér+ járulék

igen

RÁT-ban részesülő, vagy arra jogosultsággal rendelkező
munkanélküliek

nem

max 100

nem

TÁMOP 1.1.3.
bérköltség
támogatás

Rehabilitációs járadékban részesülő személyek; Rendszeres szociális
bér+ járulék
járadékban részesülő személyek

8 hónap

TÁMOP 1.1.1.
bérköltség
támogatás

max 100

8 hónap

TÁMOP 1.1.2.
bérköltség
támogatás

a) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, vagy
b) a programban történő részvétel kezdő időpontjában 25. életévüket
be nem töltött fiatal álláskeresők, valamint a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés k) pontjában
meghatározott, a 30. életévüket be nem töltött pályakezdő
álláskeresők, vagy
c) a programban történő részvétel kezdő időpontjában az ötvenedik
életévüket betöltötték, vagy
bér+ járulék
d) a programban történő részvétel kezdő időpontját megelőző 12
hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési
támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek, vagy
e) akiknek munkaviszonyát a munkáltató - a működési körében
felmerülő okból rendes felmondással, felmentéssel vagy közös
megegyezéssel 2008. szeptember 1. napját követően szüntette meg,
vagy akiknek határozott idejű munkaviszonya - a határozott idő lejárta
miatt - 2008. szeptember 1. napját követően szűnt meg.

6 hónap

TÁMOP-os
támogatások

Támogatott bér maximuma: felsőfokú végzettségű esetén
legfeljebb 120.000,- Ft/fő/hó; középfokú szakképzettséggel
rendelkező esetében 90.000,Ft/fő/hó; - alapfokú
végzettséggel rendelkező
esetében 73.500,- Ft/fő/hó

