
Munkaadók által igényelhető támogatások 
összefoglalása

1. Foglakoztatás bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás)

Jogszabály megjelölése:

- 1991. évi IV. törvény16. § és a 
- 6/1996. (VII. 16. ) MÜM rendelet 11. § szabályozza

A támogatás a munkaadó részre akkor nyújtható, ha

   Vállalja a legalább hat hónap – pályakezdő és 45 év feletti személy esetében legalább 
három hónapja – álláskereső foglalkoztatását úgy, hogy viszonya megszüntetésére a 
működésével összefüggő okból a munkaadó részéről rendes felmondással nem kerül 
sor,

   A támogatott álláskereső alkalmazását megelőző hat hónapban hasonló munkakörben 
foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működésével összefüggő okból rendes 
felmondással nem szüntette meg, továbbá

 Kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaadó részéről a működésével összefüggő okból 
rendes felmondás szerinti munkaviszony megszüntetésére az álláskereső alkalmazása 
idején nem kerül sor.

A munkaadó részére a munkavállaló munkabére 50-100 %- ig terjedő mértékű támogatás nyújtható 
legfeljebb 1 éves időtartamra. 45 év feletti személy foglalkoztatásánál legfeljebb 2 éves 
időtartamra a munkabér 70-100 %- a adható.
Támogatás iránti igényt a munkaügyi központ illetékes kirendeltségén lehet benyújtani.

2. Közhasznú munkavégzés támogatása

Jogszabály megjelölése:

- 1991. évi IV. törvény16/A. § és a 
- 6/1996. (VII. 16. ) MÜM rendelet 12. § szabályozza

A munkaadó részére támogatás nyújtható, ha

 A lakosságot vagy a települést érintő közfeladat, vagy önkormányzat által önként vállalt, a 
lakosságot, illetőleg a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység 
folytatása érdekében,

 A munkaügyi központ által kiközvetített álláskeresők foglalkoztatását vállalja, 
munkaviszony keretében úgy, hogy

 Ezzel a foglalkoztatással a foglalkoztatottaink létszámát a foglalkoztatás megkezdését 
megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bővíti, és

 A foglalkoztatással nyújtott szolgáltatás ellenértékeként más szervtől díjazásban nem 
részesül.

Támogatás iránti igényt a munkaügyi központ illetékes kirendeltségén lehet benyújtani.



    3.    Foglalkoztatáshoz kacsolódó járulékok átvállalása

Jogszabály megjelölése:

- 1991. évi IV. törvény 18/A. §  (1) és a 
- 6/1996. (VII. 16. ) MÜM rendelet 18/B. § szabályozza

A támogatás a regisztrált álláskeresők mielőbbi munkába helyezését segíti elő.

A támogatás mértéke:
A keresetet terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási, valamint munkaadói járuléknak, továbbá a 
munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulásnak megfelelő összeg részben vagy egészben történő 
átvállalása.
 A támogatás legfeljebb 200 napra folyósítható.

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó az álláskeresőt nyilvántartó kirendeltségre nyújthatja be.

4. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

Jogszabály megjelölése:

- 1991. évi IV. törvény 41/a. §  (1) és a 
- 11/1998. (VII. 2. ) MÜM rendelet szabályozza

A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a munkaadó az álláskereső legalább 12 hónapra 
szóló foglalkoztatását vállalja.
A rehabilitációs foglalkoztatás támogatásba bevonható álláskereső:

Akinek a munkaképessége legalább 40 %- ban csökkent, és öregségi nyugdíjra a 
Foglalkoztatási törvény 58. § - a (5) bekezdésének i) pontja szerint nem jogosult, rokkantsági, 
baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, 
bányászok egészségkárosodási járadékban nem részesül.

A támogatás mértéke a folytatási idő 

 Első harmadában a munkavállaló részére kifizetett munkabér, valamint az azt terhelő 
egészség- és nyugdíjbiztosítási, valamint munkaadói járulék, továbbá a munkaadót terhelő 
egészségügyi hozzájárulás,

 Második harmadban a munkavállaló részére kifizetett munkabér,
 Harmadik harmadban az előzőekben felsorolt járulékok, továbbá a munkaadót terhelő 

egészségügyi hozzájárulás összege.
Támogatás a vállalt foglalkoztatás időtartamára, legfeljebb azonban 18 hónapra folyósítható.



5. Általánostól eltérő foglalkoztatás támogatása

Jogszabály megjelölése:

- 1991. évi IV. törvény 19/C. §  (1) és a 
- 6/1996. (VII. 16. ) MÜM rendelet 11/A. § szabályozza

Részmunkaidős foglalkoztatását annak a munkaadónak lehet támogatni, akik legalább a teljes 
munkaidő felét, de legfeljebb a háromnegyedét elérő munkaidőben történő foglalkoztatását vállalja 
olyan személynek.

- Akit a munkaügyi központ legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy aki 
ennek a feltételnek nem felel meg, de

- Saját háztartásában legalább egy tizennégy évesnél fiatalabb gyermeket nevel, vagy
- Közeli hozzátartozója ápolása miatt az önkormányzattól ápolási díjban részesül.

A támogatás időtartama legfeljebb egy év lehet, és a támogatást havonta utólag kell folyósítani.

6. Pályakezdő munkanélküliek munkatapasztalat szerzés támogatása

Jogszabály megjelölése:

- 1991. évi IV. törvény 19/A. §  (1) és a 
- 68/1996. (V. 15. ) Kormány rendelet szabályozza

A támogatást az a munkaadó kaphatja, aki olyan pályakezdő álláskereső foglalkoztatását vállalja, 
aki

 Szakképzetlen, vagy
 Szakképesítéssel rendelkezik,
 A munkaügyi központtal együttműködik,
 Legalább 90 napja regisztrálva van a munkaügyi központ nyilvántartásában.

A pályakezdő foglalkoztatásának módja:

 Munkaviszony keretében,
 Legalább 360 napig,
 Olyan munkakörben, amelyben a pályakezdő álláskereső szakképzettségének megfelelő 

munkatapasztalatot szerezhetnek.

A munkaadó egyéb költségeinek megtérítéséhez kiegészítő támogatást kérhet.



7. Pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatási támogatása

Jogszabály megjelölése:

- 1991. évi IV. törvény 19/A. §  (1) és a 
- 68/1996. (V. 15. ) Kormány rendelet 

A pályakezdő álláskeresők gyakorlati helyén való elhelyezkedését képzettségük, szakmai 
felkészültségük javítását segitjük elő a támogatás nyújtásával.

A munkaadó kérelmére foglalkoztatási támogatást kell megállapítani annak, aki
A szakmunkásképző iskola, szakiskola és speciális szakiskola befejezését követően, a 
nála legalább egy tanéven keresztül gyakorlati képzésben részesült pályakezdő 
foglalkoztatását szakképzettségének megfelelő munkakörben vállalja, legalább napi 
hatórás időtartamban.

A munkaadó egyéb költségeinek megtérítéséhez kiegészítő támogatást kérhet.

8. Munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatás

Helyközi utazási költségtérítés támogatása

Jogszabály megjelölése:

- 39/1998. évi (III. 4.) Kormány rendelet 2. §- a szabályozza  
- 78/1993. (V. 12. ) Kormány rendelet 

A támogatást az a munkaadó kérheti, aki
 A munkaügyi központ által tartósan álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatását 

vállalja és
 A kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül (működéséből összefüggő okból) hasonló 

munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát nem szüntette meg.

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó az álláskeresőt nyilvántartó kirendeltségre nyújthatja be.

Csoportos személyszállítás támogatása

Jogszabály megjelölése:

- 39/1998. évi (III. 4.) Kormány rendelet 3. §- a szabályozza  

Előnyben részesül az a munkaadó aki olyan munkavállalók után kéri a támogatást, akik:

 Megváltozott munkaképességűek, vagy
 Alkalmazásukat közvetlenül megelőzően a munkaügyi központ által nyilvántartott 

álláskeresők voltak.

Bővebb információ a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.



Lakhatási hozzájárulás támogatása

Jogszabály megjelölése:

- 39/1998. évi (III. 4.) Kormány rendelet 4. §- a szabályozza 

A támogatást az a mnkaadó kérheti, aki:

 A munkaügyi kirendeltség által nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztat és
 A munkavállalók által igénybe vett lakásbérlet, albérlet, fizetővendég szolgáltatás díjának 

megfizetéséhez havonta hozzájárul, illetve
 Ezeknek a munkavállalóknak az elhelyezkedését munkás- (orvos, nővér stb.) szállás útján 

oldja meg.

Bővebb információ a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.

Munkaerő-toborzás

Jogszabály megjelölése:

- 39/1998. évi (III. 4.) Kormány rendelet 5. §- a szabályozza 

Támogatás nyújtható annak a munkaadónak, aki munkaerő-toborzást szervez a munkaügyi központ 
által meghatározott olyan településen, ahol a munkanélküli mutató meghaladja az országos átlagot.

Bővebb információ a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.

9. Munkaerő- piaci programok támogatása

Jogszabály megjelölése:

- 1991. évi IV. törvény 19/B. §  (1) és a 
- 6/1996. (VII. 16. ) MÜM rendelet 26/A-26/G. § szabályozza

A program időtartama a 3 évet nem haladhatja meg.
Bővebb információ a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.
A támogatás iránti kérelmet a munkaadó az álláskeresőt nyilvántartó kirendeltségre nyújthatja be.



10. Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása

Jogszabály megjelölése:

- 1991. évi IV. törvény 18. §  (1) és a 
- 6/1996. (VII. 16. ) MÜM rendelet 18-18/A. §- ok 

Munkahelyteremtés támogatása

Követelményei:

 A beruházást 2 éven belül megvalósítja és 5 évig fenntartja; 
 A felvett létszámot 3 évig foglalkoztatja;
 A beruházási költség 25 %- ig saját forrással hozzájárult;
 Anyagi biztosíték rendelkezésre állását igazolja.

Bővebb információ a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.

11. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

Jogszabály megjelölése:

- 1991. évi IV. törvény 19. §  és a 
- 6/1996. (VII. 16. ) MÜM rendelet 19. § szabályozza

A támogatás foglalkoztatást elősegítő beruházáshoz, fejlesztéshez, illetve tárgyi eszközök 
bővítéséhez nyújtható, amely

 Normál üzemi körülmények között létesített rehabilitációs foglalkoztatáshoz munkahelyet, 
vagy a már meglévő ilyen munkahelyek korszerűsítését, fejlesztését, bővítését, szinten 
tartást célozza, vagy

 Külön jogszabály szerint meghatározott védett munkahely létesítésére, célszervezet, 
szociális foglalkoztató létrehozására, fejlesztésére, bővítésére irányul, vagy

 A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő eszközök 
beszerzését, fejlesztését, korszerűsítését biztosítja.

A támogatás pályázati eljárás alapján nyújtható.



12. A csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését célzó 
támogatások

Jogszabály megjelölése:

- 1991. évi IV. törvény 22-23. §  és a 
- 6/1996. (VII. 16. ) MÜM rendelet 21/A-21/B. § szabályozza

A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a munkaadó

 A törvényben előírt, a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultáció megkezdése 
iránt intézkedett, és

 Vállalja, hogy a létszámleépítéssel érintett telephelyen a cél elérése érdekében a 
munkaügyi központ által megállapított elvek szerint a létszámleépítéssel érintett 
munkavállalók munkába helyezését elősegítő bizottságot (MEB) hoz létre, és működtet, 
és

 Nyilatkozik arról, hogy a MEB működéséhez milyen módon és mértékben járul hozzá, 
továbbá arról,

 Hogy vállalja, a MEB működése alatt, valamint a tevékenységének a befejezésekor – a 
munkaügyi központtal között megállapodásban meghatározott időpontokban – a 
támogatás felhasználásról szóló elszámolás és értékelés elkészítését.

Bővebb információ a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.

13. Álláskeresők munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának támogatása

Jogszabály megjelölése:

- 1991. évi IV. törvény 22-23. §  és a 
- 6/1996. (VII. 16. ) MÜM rendelet 21/A-21/B. § szabályozza

A támogatás feltétele, hogy a munkaadó közhasznú társaság legyen.
Bővebb információ a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.

Forrás: 2005, ZALA MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT, A Munkaügyi Szervezet 
foglalkoztatást bővítő és foglalkoztathatóságot elősegítő támogatási rendszere

Bővebben információk a Munkaügyi Központ Kirendeltségeiben kaphatók.


