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Tisztelt Partnerek! Kedves Olvasó! 

A Vasvár Város Önkormányzata által vezetett „Dél-Vas Megyei Gazdaság- és 

Foglalkozás-fejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában” 

elnevezésű projekt (azonosító: TOP-5.1.2-VS1-2016-00001) célja a munkaerőhiány 

csökkentése, a keresletnek megfelelő munkaerő biztosítása, a hátrányos helyzetű álláskeresők 

elhelyezkedésének segítése munkaerőpiaci szolgáltatások, képzések, foglalkoztatási 

támogatások nyújtása révén. A Dél-Vasi Paktum működési területe a Vasvári, a Körmendi 

és a Szentgotthárdi járás. Bízunk bent, hogy a következő információk, támogatási 

lehetőségek az Ön vállalkozásának, cégének a munkáját is segítik! 

    

A program keretében munkaerő-piaci tevékenységbe 

bevonható célcsoport: 

Álláskeresőként nyilvántartott 

Alacsony iskolai végzettségű személyek, legfeljebb 

általános iskolai végzettség 

25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők 

50 év felettiek  

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

legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek- legalább 3 

hónapja regisztrált álláskeresők  

Megváltozott munkaképességű személyek 

Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

Álláskeresőként nyilvántartásba vehető 

Közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők 

Inaktívak 

 

A programba kizárólag a célcsoportba sorolható regisztrált 

álláskeresők vonhatók be. Foglalkoztatási támogatást azon 

munkáltatók igényelhetnek, akik a támogatási feltételeknek 

megfelelnek, és célcsoportba bevonható személyt 

foglalkoztatnak munkaviszony keretében. 

Munkáltatók részére 2017. szeptembertől vehetők 

igénybe a foglalkoztatást elősegítő támogatások: 

Foglalkoztatási támogatások 

Alanya: a jogszabályi feltételeknek megfelelő 

munkáltató, aki programrésztvevő regisztrált 

álláskeresőt foglalkoztat munkaviszony keretében 

Bérköltség támogatás Bértámogatás 

Célcsoport: TOP célcso-

portba tartozó regisztrált 

álláskereső 

Célcsoport: hátrányos 

helyzetű, vagy súlyosan 

hátrányos helyzetű, vagy 

megváltozott munkaké-

pességű regisztrált állás-

kereső  

90 napos munkatapasztalat 

szerzésére irányuló 

támogatás 

8+4 havi (8 hónap 

támogatási időszak + 4 

hónap támogatás nélküli 

tovább foglalkoztatási 

kötelezettség) 

8+4 havi (8 hónap 

támogatási időszak + 4 

hónap támogatás nélküli 

tovább foglalkoztatási kö-

telezettség) 

Mértéke: a foglalkoztatót 

terhelő bruttó munkabér és 

a ténylegesen átutalásra 

kerülő szociális 

hozzájárulási adó 100%-a 

Mértéke: a foglalkoztatót 

terhelő bruttó munkabér és 

a ténylegesen átutalásra 

kerülő szociális hozzá-

járulási adó 70 %-a 

A kérelmet a foglalkoztatást megelőzően a célcsoporti 

személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

járási hivatal foglalkoztatási osztályára kell benyújtani.  
 

A bérköltségtámogatások kon-

strukciói csak de minimis 

támogatásként nyújthatók. 
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Munkavállalók részére igénybe vehető támogatási 

lehetőségek 2017. szeptembertől: 

Lakhatási támogatás 

Célcsoportját képezi az a regisztrált álláskereső, aki: 

 legalább egy hónapja nyilvántartott vagy pályakezdő-

ként nyilvántartott, vagy 

 csoportos létszámleépítésben érintettként nyíl-

vántartott, vagy 

 közfoglalkoztatást követően nyilvántartott 

 legalább 6 hónap és legalább heti 20 óra munkaidejű 

munkaviszonyt létesít 

 az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 

60 km-re van egymástól 

 nem rendelkezik saját tulaj-donú ingatlannal a munka-

végzés helyén vagy olyan te-lepülésen, melynek a mun-

kavégzés helyétől való tá-volsága nem éri el a 60 km-t 

 lakhatását bérleti jogvi-szonnyal oldja meg 

 támogatás folyósításának időtartama legfeljebb 12 

hónap, mértéke: 1 fő esetében max. 100.000,- Ft, a 

bérleti díjat számlával kötelező igazolni 

Helyközi utazási támogatás 

Alanya: a célcso-portba tartozó állás-kereső valamint az őt 

foglalkoztató jogsza-bályi feltételeknek megfelelő 

munkáltató 

Kizárólag a bérköltség és bértámogatásokkal együtt 

igényelhető, időtartama a foglal-koztatási támogatások 

időtartamával meg-egyező. 

Mértéke: az utazási költség teljes összege vagy 

meghatározott százaléka. 

Vállalkozóvá válás támogatás 

Alanya, aki TOP célcsoportba tartozó regisztrált 

álláskereső és vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni 

vállalkozóként, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság 

tagjaként (a társaság tevékenységében személyesen 

közreműködő), mezőgazdasági őstermelőként 

Mértéke, időtartama: legfeljebb hat hónap időtartamra, 

havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig adható a 

támogatás 

 

 

 

A támogatás kezdő napja egyéni vállalkozó esetén a 

vállalkozói nyilvántartásba vételének napja, 

mezőgazdasági őstermelő esetén az őstermelői igazolvány 

kiállításának napja, minden más vállalkozás esetén a 

cégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a változás 

bejegyzésének napja. 

 



 

A program keretében lehetőség van támogatott képzések 

finanszírozására is, a 2017. II félévében indítani tervezett 

képzések: 

Ács - Angol nyelv KER B1, B2 -  Asztalos - Bolti hentes - 

CNC gépkezelő - Óvodai dajka – Eladó - Elektronikai 

műszerész - Élelmiszer, vegyi áru eladó - Építő- és 

anyagmozgató gép kezelője (targonca) + vezetőüléses, 

vezetőállásos és gyalogkiséretü targonca gépkezelő 

jogosítvány - Épület- és szerkezetlakatos - ESR segélyhívó 

operátor képzés – Fakitermelő - Fogyóelektródás védőgázas 

ívhegesztő - Minősített hegesztő TÜV tanúsítvánnyal - Gépi 

forgácsoló - Hegesztő + Minősített hegesztő TÜV 

tanúsítvánnyal - Konyhai kisegítő – Kőműves - 

Mezőgazdasági gépész -  Motorfűrész-kezelő -  Női szabó – 

Pék - Raktáros + Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

(targoncavezető) + vezetőüléses targonca gépkezelő 

(hatósági) – Szakács – Szerszámkészítő – Szobafestő - 

Szociális gondozó és ápoló – Szoftverfejlesztő - 

Társadalombiztosítási ügyintéző - Tisztítás-technológiai 

szakmunkás – Villanyszerelő - Volfrámelektródás védőgázas 

ívhegesztő + Minősített hegesztő TÜV tanúsítvánnyal 

A képzések indítása megfelelő számú jelentkező esetén 

valósul meg. A képzési támogatásoknál kiemelt szerepet 

kapnak a munkáltatói keresleten alapuló 

képzések. Ennek megfelelően 

képzési igényét kérjük, 

jelezze felénk!  
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