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DEFINICIÓ

• A foglalkoztatáspolitika a munkaerőpiac olyan külső 

szabályozó rendszere, amelyik a munkaerőpiacot 

úgy igyekszik befolyásolni, hogy ezáltal 

harmonikusabb legyen annak működése, és egyúttal 

érvényesüljenek a társadalmi funkciók is. (László 

Gyula 2007). 

• amelynek célja a munkaerő lehető leghatékonyabb 

felhasználása, úgy hogy alapvető feladata az is, hogy 

javítsa a hátrányos helyzetben lévő csoportok 

foglalkoztatási esélyeit (Fazekas Károly 2006). 

(Artner Annamária 2009)



A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 

TERÜLETEI:

• - a munkaerő megoszlásának 

befolyásolása, hatékony munkaerő 

allokáció

• - képzési rendszerek kialakítása 

megfelelő szakemberekkel,

• - munkaerőpiacról kiszorultak 

integrálása, munkanélküliség kezelése.



A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 

ESZKÖZRENDSZERE

• Aktív eszközök: a foglalkoztatottság növelését 
célozzák. A munkaerőpiacon a kereslet és kínálat 
mennyiségét befolyásolják, illetve a kereslet kínálat 
összekapcsolódását segítik elő. Ez lehet 
– preventív amikor a munkanélküliséget megelőzi, 

kialakulását akadályozza,

– és lehet követő amikor már egy kialakult egyensúlyhiány 
kiigazítása a cél.

• Passzív eszközök alapvetően a munkanélküliek 
segélyezését, szociális ellátását oldják meg. 
Mértékük és feltételrendszerük a központi kérdés, 
mivel közvetlenül nem tudják befolyásolnia 
foglalkoztatást, csak ösztönözhetik a 
munkakeresést.



MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FOGLALKOZTATÁST 

ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

1. Munkaerő-piaci szolgáltatások

– munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása,

– foglalkoztatási tanácsadás, munkaközvetítés.

2. Képzések

3. Intenzív álláskeresés 

4. Munkanélküliek vállalkozóvá válása

5. Foglalkoztatás bővítése

6. Közhasznú munkavégzés 

7. Önfoglalkoztatás 

8. Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés 

9. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása

10. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

11. Fiatal munkanélküliek foglalkoztatása

12. Munkaerő-piaci programok támogatása

13. Egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása 



• Munkaközvetítés: A közvetítés célja a munkaadók 
munkaerőigényének mihamarabbi kielégítése, illetve az 
álláskeresők mielőbbi munkához juttatása.

• Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ 
nyújtása: Az álláskeresők és a munkaadók információkat 
kaphatnak a munkavállalás, illetve az üres álláshelyek betöltésének 
elősegítése érdekében.

• Mentori szolgáltatás: Mentori tevékenység hátrányos helyzetű 
személy segítése érdekében. A mentor az általa segített hátrányos 
helyzetű, személyes segítségnyújtásra rászoruló személyt 
információkkal látja el, motiválja, támogatja az együttműködéshez 
szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában, 
személyesen segíti a munkahelykeresés, a megfelelő képzés 
kiválasztása, a képzés eredményes elvégzése, az elhelyezkedést 
követő beilleszkedés, munkahely megtartása terén.

MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_szolgaltatasok&switch-content=ak_mnkozv_munkakozvetites&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_szolgaltatasok&switch-content=ak_mnkozv_merop_fogl_info&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_szolgaltatasok&switch-content=ak_mnkozv_mentori_szolg&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full


PROGRAMOK

• Több eszköz együttes hatása valamely 

speciális cél elérésére

• Pl.: ifjúság



NYÁRI DIÁKMUNKA ELŐSEGÍTÉSE MUNKAERŐ-

PIACI PROGRAM

 Célja: fiatalok inaktivitásának megelőzése, munkatapasztalat 
szerzése, kereseti lehetőség biztosítása, önkormányzatok 
nyári átmeneti munkaerő-igényének kielégítése

 A program célcsoportja: nappali tagozatos, 16-25 év közötti 
diákok

 Támogatás időtartama: max. 2 hónap

 Támogatás összege: 100%-os bértámogatás

mértéke munkakörtől függően 76.125-88.500 Ft/fő/hó

 Program időszaka: 2014. július 1 – 2015. augusztus 31.

 Eredmény: 24,5 ezer diák munkatapasztalat szerzése



GYAKORNOKI PROGRAM

A TANULÓSZERZŐDÉS KERETÉBEN TANULT 

PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA (TÁMOP 2.3.4) 

 A pályázat tartalma: új foglalkoztatás támogatása 9 hónapon 
keresztül járó teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással, segítő 
mentor bérpótlékával, a gyakornoki munkahely kialakításának 
támogatásával. 

 A pályázat célja: 
o a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése;
o iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés 

hasznosulásának elősegítése;
o a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, későbbi 

foglalkoztathatóságuk növelése;
o a vállalkozások duális képzésben történő részvételének 

ösztönzése.

 A pályázat keretében igényelhető támogatás: 500 ezer Ft – 30  
millió Ft.

 A program forrása: 8,5 milliárd forint

 Összesen 4-10 ezer fiatal foglalkoztatására kerül sor.



FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

(TÁMOP 2.3.6)

A konstrukció célja:
o vállalkozás indítását tervező 18-35 éves fiatalok, illetve fiatal szülők segítése a

vállalkozói kompetenciák elsajátításához, a vállalkozásindításhoz kapcsolódó
támogató szolgáltatások biztosításával, valamint az induló költségek vissza
nem térítendő támogatásával.

 Igényelhető forrás: egyéni vállalkozóként, vagy mikro-vállalkozás esetén
maximum 3 millió forint, társaságonként maximum 6 millió forint.

 Főbb támogatható tevékenységek:

o Eszközbeszerzés, eszközbérlés, anyagbeszerzés, immateriális javak beszerzése
o A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása
o Információs technológia-fejlesztés, vállalati infokommunikációs fejlesztések
o Piacra jutás támogatása (pl. marketingeszközök beszerzése, vásárokon való

részvétel)
o Képzésen való részvétel

Rendelkezésre álló forrás: 6,9 Mrd Ft.

A program keretében 1500 fiatal vállalkozási támogatására kerül sor.



A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁT ELŐSEGÍTŐ 

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK 

 Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztathatóságát
javító uniós programok keretében már 46 ezer fiatal kapott
lehetőséget elhelyezkedésre és szakképesítés
megszerzésére (TÁMOP 1.1.2 és 1.1.4.)

 Civil foglalkoztatási programok keretében 2-3 ezer fiatal
támogatott foglalkoztatására és munkatapasztalat
szerzésére kerül sor (TÁMOP 1.4.1.)

 Fiatalok foglalkoztatását elősegítő innovatív
foglalkoztatási programok fejlesztésére 4,7 Mrd Ft
került meghatározásra (TÁMOP 1.4.3.)

 Nemzeti pályaorientációs rendszer fejlesztése segíti a
fiatalokat a tudatos pályaválasztás és életpálya tervezésben
(TÁMOP 2.2.2.)



AZ ELSŐ MEGJELENT KIÍRÁSOK 2014-20-RA

• GINOP Ifjúsági Garancia
• 2014-2020 között, különböző uniós programok 

keretében összesen 220 Mrd forint.

• Jelen kiírás 36 Mrd forint – megjelent 2014. október 10-

én.

• GINOP Fiatalok vállalkozóvá válása
• Keretösszeg: 4 Mrd forint

• Megjelent: 2014. október 10-én.


