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 TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Az Európai Unió támogatásával  

a  2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program  

keretében megvalósuló 

 TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 

(Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”című projektről 

 

A projekt bemutatása 

 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni 

azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen 

támogatási forrás az Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek többek között fontos 

célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja a „A 

hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a 

konvergencia régiókban)” című országos projektet, mely új szolgáltatásokkal, támogatási 

formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A projekt 

lebonyolítói a munkaügyi központok szorosan együttműködve a járási hivatalok munkaügyi 

kirendeltségeivel. 

 

Ki vehet részt a projektben? 

 

A projekt azokat az álláskeresőket, illetve azokat az álláskeresőként nem nyilvántartott, de 

bizonyos feltételeknek megfelelő személyeket kívánja támogatni az alábbi csoportokból, 

akik esetében több segítő szolgáltatás és támogatás szükséges az elhelyezkedéshez: 

 

A projekt célcsoportjai a következők: 

 

1. Alacsony iskolai végzettségű álláskeresők  
Ide tartoznak azok az álláskeresők, akik legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkeznek – 8 vagy 10 osztályos általános iskolai végzettséggel -, vagy még azzal 

sem.  
 

2. Fiatalok, pályakezdők  
Ide tartoznak a pályakezdő álláskeresők [Flt. 58. § (5) bek. K) pont], illetve a 25 

életévüket be nem töltött álláskeresők. 
 

   2./a Kizárólag munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevétele céljából álláskeresőként nem   

            nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatalok, 

 

 

 



 

     2./b Preventív munkaerő-piaci szolgáltatásokban részesíthető fiatalok (pl. iskolai tanulók) 

 

3. 50 éven felüliek  
Ide tartoznak a programba történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket 

betöltött álláskeresők. 

 

4.  GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők  
          Ide tartoznak, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül 

gyermekgondozási segélyben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási 

díjban részesültek; illetve gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek. 

   Az 1.1.2. Programba bevonható az a személy is, aki - álláskeresőként való 

nyilvántartásba vétel hiányában is -, a Programba való jelentkezéskor 

gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési 

támogatásban, valamint ápolási díjban részesül, feltéve, hogy kereső tevékenysége 

alapjául szolgáló jogviszonya az előzőekben felsorolt ellátások folyósításának 

megkezdését megelőzően, vagy az ellátás folyósítása alatt szűnt meg, és a Programba 

történő bevonásának időpontjában nem folytat kereső tevékenységet. 

 

5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők  
Ide tartoznak azok az álláskeresőként nyilvántartott személyek, akik a bevonás 

időpontjában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak.  

 

6.   A tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők  

 

Ide tartoznak, akik  

 

    legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántartottak 

A nyilvántartásba vételről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet 2.§ (5) bekezdése 

értelmében a nyilvántartási idő tekintetében, visszafelé számított 3 hónapot lehet 

figyelembe venni, de ha valaki képzésben részesült ez alatt, akkor az NGM rendelet 

szerint ezt az időt is be lehet számítani. A 3 hónapnyi időtartam számításakor a 

közfoglalkoztatásban történő részvételt közvetlenül megelőző és követő időtartamot 

össze kell adni, de a közfoglalkoztatás előtti időszak vizsgálatakor a 

közfoglalkoztatást közvetlenül megelőző 3 hónapot lehet csak figyelembe venni. 

    a leghátrányosabb helyzetű kistérségnek minősülő régiót érintő 8 kistérségben, vagy 

    a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 

országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések 

jegyzékéről szóló 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet mellékletében szereplő – 

területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartózó – 

településeken élnek.  

   a csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalók  

      A csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalónak azt a munkavállalót kell 

tekinteni, akivel a munkaadó a csoportos létszámleépítés keretében a felmondást 

írásban közölte. A csoportos létszámleépítésről a munkáltatónak a 2012. évi I. 

törvény 74. §-a alapján írásban kell értesítenie az állami foglalkoztatási szervet 

meghatározott adattartalommal. 

 

 



Ön is a projekt alanya lehet, amennyiben a fenti célcsoport valamelyikébe tartozik, és 

álláskereső, azaz 

 

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (a 

munkatörvénykönyvéről szóló 2012.évi I törvény alapján munkaviszonyt létesíthet), és 

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 

3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és 

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem 

áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és 

5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit 

6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 

 

Nem lehet a projekt alanya,   

 aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált 

keretéből, valamint képzési keretéből támogatásban részesül, 

 akinek a foglalkoztatási szerv (munkaügyi központ, vagy járási hivatal munkaügyi 

kirendeltsége) által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt támogatással 

összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,  

 aki az adott munkaügyi központ adott TÁMOP 1.1.2 projektszakaszában egyszer 

már részt vett, (kivéve 2./a és 2./b célcsoport), 

 aki másik munkaügyi központ által bonyolított projektben vesz részt, 

 aki más, hasonló célú ESZA projekt egyidejű résztvevője (kivéve TÁMOP 1.2.1 

„Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” 

elnevezésű projekt), 

 akivel összefüggésben a munkaügyi központ által korábban indított bármely 

projektet, illetve projektszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le, 

 aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy 

munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett és 

bértámogatásban/bérköltség támogatásban/vállalkozóvá válási támogatásban 

részesült. 

 

 

A projekt által nyújtható szolgáltatások, támogatások: 

 

A projekt szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek 

választhatók ki a résztvevők számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkozást, valamint 

a vállalkozóvá válást, illetve ezen támogatások  igénybevételét segítik, továbbá azok, 

amelyek hozzájárulnak a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes 

fejlődéséhez. A munkaügyi kirendeltség és az egyén közös elképzelése alapján kerül sor az 

egyéni programot tartalmazó megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik a 

lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos tudnivalókat, az elérendő cél érdekében vállalt 

kötelezettségeket. 

 

 

 

 



Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Európai Unió által támogatott 

Társadalmi Megújulás Operatív Programmal megvalósulhat elhelyezkedése vagy 

vállalkozóvá válása. Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal a munkaügyi 

központ illetve a járási hivatalok munkaügyi kirendeltsége munkatársaihoz. 

 
 

 

Nyíregyháza, 2015. …………………  

 

    1 példányt átvettem, tájékoztatást megkaptam 

     

 

    ……………………………………………… 
 

 

 

TÁMOP-1.1.2-11/1 „A hátrányos helyzetűek  

foglalkoztathatóságának javítása(Decentralizált 

programok a konvergencia régiókban)” 

 


