
A Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai által nyújtott munkaerő-piaci képzések 

A munkaerő-piaci  képzés  támogatása  olyan  foglalkoztatást  elősegítő  aktív  eszköz,  amellyel  a
munkanélküli  vagy  a  munkaviszonyban  álló,  de  munkanélküliséggel  veszélyeztetett  rétegek
képzésével növelhető az elhelyezkedési esély, illetve a munkahely megtartása.
Ezáltal támogassa a a munkanélküliek ismételt kilépését a munkaerő-piacra.
Ezek a képzések a felnőttképzés keretein belül valósulnak meg.

A támogatási  forrásokat  két  csoportba  oszthatjuk:  hazai  forrásból  megvalósuló  képzés  és  uniós
forrásból megvalósuló képzések.

Hazai forrásból támogatott képzés

A GINOP-6.1.1-15  „Alacsony  képzettségűek  és  közfoglalkoztatottak  képzése”  c.  kiemelt
projekt.
A kevésbé  fejlett  régiókban  (Észak-magyarországi,  Észak-alföldi,  Dél-alföldi,  Közép-dunántúli,
Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel –
lakcímkártyával igazoltan – rendelkező, tankötelezettségüket teljesített, elsősorban alacsony iskolai
végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalási  korú
felnőtt személyek, akik közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy munkaviszonyban állnak. Lehetőség
van  álláskeresőként  is  képzési  támogatás  iránti  kérelem benyújtására,  amennyiben  a  jelentkező
rendelkezik közfoglalkoztatói szándéknyilatkozattal.

A képzési programokba bevont közfoglalkoztatottak számára a képzés ingyenes, a képzési időszak 
alatt – igény esetén – mentorok is segíthetik a képzés eredményes befejezését. A képzési forrásokat 
és a képzéshez kapcsolódó költségeket a kiemelt projekt biztosítja a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó képzés időszaka alatt, a közfoglalkoztatási bért pedig a Belügyminisztérium hazai 
forrásból fedezi.

Uniós forrásból támogatott képzések

"Út a munkaerőpiacra" GINOP 5.1.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci program.
 Az "Út a munkaerőpiacra" kiemelt projekt keretében megvalósuló munkaerő-piaci program célja 
egyrészt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek 
foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a 
közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, 
akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában.                                                   
A képzés célcsoportja: a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők.

Az Ifjúsági  Garancia  Rendszer  keretében  megvalósuló  Ifjúsági  Garancia  GINOP 5.2.1-14
2015-00001 munkaerő-piaci program
 Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14 2015-
00001 munkaerő-piaci program A fiatalok belépésének segítése a munka vagy a tanulás világába, 
komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó 
szolgáltatásokkal és támogatásokkal, vállalva, hogy a munka vagy tanulás világába történő ajánlat 
megtételére meghatározott időn belül (ez jelenleg hat hónap) kerüljön sor a fiatal számára.Ez az 
Ifjúsági Garancia projekt 2015. január 1-jével indult el. (Ez a csaknem országos projekt nem terjed 
ki a Közép-magyarországi régióra, ahol ugyanezen célokat a VEKOP 8.2.1-15 projekt biztosítja.)

A projekt az Európai Szociális Alapból, valamint — az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a
Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régiókban — az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében
támogatásban részesül.



A képzés célcsoportja a 25 év alatti  (16-24 közötti)  fiatalok,  akik sem nem tanulnak, sem nem
dolgoznak és nyilvántartott álláskeresők.
A Létszámleépítések  megelőzése  és  kezelése  GINOP 5.3.10-17-2017-00001  munkaerőpiaci
program ismertetése
A munkaerőpiaci program célja segítséget nyújtani az újbóli elhelyezkedésben, a munkanélkülivé 
válás megelőzésében - még a munkaviszony megszűnését megelőzően - a bejelentett csoportos 
létszámleépítéssel érintett munkavállalónak vagy akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül 
megszűnik.

Képzés célcsoportjai az alábbi munkavállalók:

- csoportos létszámleépítéssel érintett, vagy

- munkaviszonya várhatóan 1 éven belül megszűnik és a munkáltató írásban jelezte az állami

              foglalkoztatás szerv felé.

A támogatás célja:

„A képzés támogatás célja, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény 14. § (1) bekezdés a)–f) pontban meghatározott személyeknek, illetve a
g)  pont  szerinti  munkaviszonyban  álló  személyeknek  a  képzését  biztosítsa,  ha  rendszeres
foglalkoztatásuk képzés nélkül nem valósítható meg.”

Támogatható  az  állami  foglalkoztatási  szerv  által  felajánlott,  vagy elfogadott  képzése  annak  a
személynek:

aki álláskereső,
1.az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontja alapján álláskereső az a személy, aki

a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs ellátásban, valamint a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb 
kereső tevékenységet sem folytat, és
elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, 
és akit
az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart,

aki 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és a
tanulói, ki jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési 
segélyre nem szerzett jogosultságot,
aki gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési 
támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, 
gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
aki rehabilitációs ellátásban részesül,
akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a 
munkavállalóval és a székhelye (telephelye) szerint illetékes járási hivatallal előzetesen 
írásban közölte,
aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és képzésen való részvételt vállalja,
aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.



Képzésben résztvevő támogatási módjai

Képzési támogatásként:

keresetpótló juttatás,
és képzési költségtérítés

képzési díj és a vizsga díja,
utazási költség megtérítése a képzés helyszíne és a lakóhely között,
étkezési költségtérítés,
szállás költségtérítés,
hozzátartozó ápolásával, gondozásával, gyermek felügyeletével kapcsolatos 
indokolt kiadások térítése adható.

A                     A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró 
vizsgára történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.

Keresetpótló juttatás:
A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos 
közfoglalkoztatási bér 60%-nál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos 
közfoglalkoztatási bér összegét [Flt. 14. § (6) bekezdés].
A támogatás időtartama és mértéke a régió, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal vonzáskörzete 
munkaerő-piaci helyzetétől függően eltérő lehet.

 
Utazási költségtérítés:
A képzésben résztvevő utazási költségei 100%-os mértékben téríthetők.

Támogatható képzések (a teljesség igénye nélkül):
− az általános iskola végzettségének megszerzését biztosító képzés, valamint ezt követő szakképzés
- „a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés
b)-c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szakmai képzés”
- a szakképesítéssel rendelkezők számára államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló
képzés,
- közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély (C, D, E kategóriára)

E képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy 
munkához jutását segíti.
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