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Tisztelt Partnereink! Kedves Olvasó! 

A Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum második hírlevelét olvassa. 2017 novemberétől 

nyújthatóak a Paktum keretén belül különféle munkaerő-piaci szolgáltatások (képzési 

és foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások, mentori szolgáltatás). Ennek részleteiről, 

feltételeiről további információkat a Paktum Irodában, a Mentor Kollégáktól és a Vas 

Megyei Kormányhivatal Vasvári Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályán kaphat. 

Ajánljuk szíves figyelmébe a www.vasmegyeipaktum.hu honlapot is, ahol aktuális 

munkaerő-piaci információkról, megyei programokról tájékozódhat!  

Keressen minket, forduljon hozzánk bizalommal! 
  

 
 

MI, MENNYI 2018-BAN? 
 

 

 

Munkabérek, illetmények 

 Havi bér 

Minimálbér 138.000 Ft/hó 

Garantált bérminimum* 180.500 Ft/hó 

Közfoglalkoztatási bér   81.530 Ft/hó 
* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve 

középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott 

munkavállalót illeti meg. 

 

Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás 

 Ellátás összege 

Álláskeresési járadék 

maximuma 

(folyósítási idő 

maximum 90 nap) 

munkaerő-piaci járulékalap 

60%-a, legfeljebb a jogosultság 

kezdő napján hatályos minimál-

bér 100%-a: 

138.000 Ft/hó, 4.600 Ft/nap 

Nyugdíj előtti 

álláskeresési segély 

 

a kérelem benyújtásának 

időpontjában hatályos mini-

málbér 40%-a:  

55.200 Ft/hó, 1.840 Ft/nap 

(előbbi összegnél alacsonyabb 

járadékalap esetén a havi összeg 

a járadékalap 40%-a, a napi 

összeg pedig ennek harmincad 

része) 

Keresetpótló juttatás a keresetpótló juttatás meg-

állapításakor hatályos közfog-

lalkoztatási bér 60-100%-a kö-

zötti mértékben, mérlegelési 

jogkörben megállapított összeg: 

48.918 Ft/hó – 81.530 Ft/hó 

 

 

 

Munkáltatók által fizetendő közterhek 

Szociális 

hozzájárulási adó 

 

kifizetők az adófizetési kötele-

zettséget eredményező jogvi-

szony alapján, az egyéni vállal-

kozók és a mezőgazdasági őster-

melők pedig e jogállásukra tekin-

tettel (saját maguk után) fizetik, 

mértéke: adóalap 19,5%-a (csak 

törvény szerinti adókedvezmé-

nyekkel csökkenthető) 

Rehabilitációs 

hozzájárulás 

 

a tárgyév első napján a teljes 

munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállaló részére megálla-

pított alapbér kötelező legkisebb 

összegének kilencszerese/fő/év (a 

25 főnél több személyt foglal-

koztató munkaadók fizetik, a 

kötelező foglakoztatási szintből 

hiányzó létszám alapján) 

Szakképzési 

hozzájárulás 

 

Szakképzési hozzájárulási adó-

alap 1,5%-a (ami megegyezik a 

hozzájárulásra kötelezettet terhelő 

szociális hozzájárulási adó 

alapjával, ezen adóalap a törvény 

szerinti kedvezményekkel csök-

kenthető) 
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Munkavállalók által fizetendő közterhek 

Nyugdíjjárulék 10% 

Egészségbiztosítási 

és munkaerő-piaci 

járulék 

 

Természetbeni 

egészségbiztosítási 

járulék 

4% 

 

Pénzbeli 

egészségbiztosítási 

járulék 

3% 

 

Munkaerő-piaci 

járulék 

1,5% 

 

 összesen 8,5% 

Mindösszesen 18,5% 

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék 7.320 Ft/hó               

(244 Ft/nap) 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az a belföldi 

személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 

törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő 

tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő 

tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas 

vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben 

meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális 

szövetkezet. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.] 

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munka-

végzésre tekintettel fizetendő közteher 

Egyszerűsített foglalkoztatási 

forma 

A közteher mértéke 

1. mezőgazdasági idénymunka 500 Ft/nap 

2. turisztikai idénymunka 500 Ft/nap 

3. alkalmi munka 1.000 Ft/nap 

4. filmipari statiszta  3.000 Ft/nap 

 
 

ÁLLÁSKERESŐK FIGYELEM!  
 

 

Piacképes szakmát szeretne? Most számos lehetőség közül 

választhat! Amit kínálunk: ingyenes képzés, utazási 

költségtérítés, keresetpótló juttatás. 
 

2018-ra tervezett támogatott képzések: 

➢ Német nyelv KER B1, B2;  

➢ CNC gépkezelő;  

➢ Pincér; 

➢ Raktáros; 

➢ Pénzügyi-számviteli ügyintéző; 

➢ Virágkötő; 

➢ Konyhai kisegítő; 

 

 

 

 

 
➢ "C" kategória - Tehergépkocsi-vezető + "D" 

kategória - Autóbuszvezető + Autóbuszvezetői 

alapképzési képesítés; 

➢ Építő-és anyagmozgató gép kezelője (targonca) 

+vezetőüléses, vezetőállásos és gyalogkiséretű 

targonca gépkezelő jogosítvány; 

➢ Tisztítás-technológiai szakmunkás; 

➢ Szociális gondozó és ápoló; 

➢ Gépi forgácsoló. 
 

Mielőbb jelentkezzen, ne maradjon le róla! 
 

Munkáltatói igényre alapozott foglalkoztatás bővítését 

segítő képzések indítására is lehetőséget nyújt a program, 

kérjük, jelezze felénk, ha ezirányú igénye merül fel! 
  

A Dél-Vasi Paktum keretein belül mindhárom járásban 

MENTOR KOLLÉGÁINK állnak készséggel 

rendelkezésére, amennyiben: 

Állást keres, munkahelyet váltana vagy megvalósítaná 

álmai vállalkozását? 

Személyre szabott tanácsadásra van szüksége? 

Munkáltatói igényeken alapuló, piacképes szakmát 

nyújtó képzésen venne részt?  

Nem talál szakképzett, dolgozni akaró munkaerőt? 

Szeretne támogatott foglalkoztatásban munkaerőt 

alkalmazni? 

Vegye fel velük a kapcsolatot, hogy segíthessenek 

Önnek! 

VASVÁRI JÁRÁS: Papp-Felber Anita  

e-mail: anita.felber@westpannon.hu; tel: 30/543-5313 

KÖRMENDI JÁRÁS: Vass Gyöngyi 

e-mail: gyongyi.vass@westpannon.hu; tel: 30/438-3872 

SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁS: Kántor Ildikó 

e-mail: ildiko.kantor@westpannon.hu; tel: 30/211-2009 
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