
Személyre szabott képzéseket indít a Fejér Megyei Kormányhivatal 
 
A Létszámleépítések megelőzése és kezelése  
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.3.10-17 kiemelt projektről 
 
Az Európai Szociális Alap (ESZA) által támogatott projekt személyre szabott szolgáltatásokkal, 
képzéssel kívánja segíteni az újbóli elhelyezkedést, a munkanélkülivé válás kivédését. 
Lebonyolítói a kormányhivatalok, szorosan együttműködve a járási hivatalokkal. 
 
A projektben a Fejér Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnerként vesz részt. A 
konzorcium vezetője a Nemzetgazdasági Minisztérium. A projekt célja, hogy a munkaadókkal 
együttműködésben segítséget nyújtson a várhatóan létszámleépítéssel érintett 
munkavállalóknak még a munkaviszony megszűnését megelőzően az újbóli elhelyezkedés 
segítése, az álláskeresővé válás megelőzése érdekében. 
 
A projekt célcsoportját azon munkavállalók alkotják, akik a csoportos létszámleépítéssel 
érintetté válhatnak, vagy akiknek a munkaviszonya egy éven belül megszűnik, és ezt a 
munkaadó a munkavállalókkal, valamint az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban 
közölte. 

 
A projekt időtartama: 2018.01.01. – 2020.12.31. 
 
Rendelkezésre álló forrás országosan 5 Mrd Ft, Fejér megye vonatkozásában 372 M Ft.  
 
A megvalósítás forrása az ESZA és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg.  
A projekt keretében nyújtható szolgáltatások, támogatások: 

- első interjú, állapotfelmérés  
- egyéni fejlesztési terv elkészítése 
- egyéni fejlesztési terv alapján munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása:  

 álláskeresési technikák oktatása 

 álláskereső klub 

 egyéni álláskeresési tanácsadás  

 egyéni munkatanácsadás 

 igényfeltáró csoportos foglalkozás  

 munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos 
foglalkozás 

 pályamódosítási csoportfoglalkozás  

 pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (egyéni) 

 pályaorientációs csoportos foglalkozás  

 pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 

 személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 

 újraorientáló csoportos foglalkozás 

 vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 

 munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
 

A célcsoport számára az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal által felajánlott 
vagy elfogadott képzésben történő részvételének támogatása: 



Képzési támogatásként nyújtható:  
- kereset-kiegészítés a munkaviszony idejére eső képzés esetében, amelynek 

mértéke a képzésben részt vevő által a képzést megelőzően elért átlagkereset 
(távolléti díj) és a képzés alatt elért kereset különbözete,  

- és a képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben történő 
megtérítése adható: képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez 
kapcsolódó utazási költségének megtérítése, 

- amennyiben a résztvevő munkaviszonya a képzés befejezését megelőzően 
megszűnik:  

 keresetpótló juttatás 

 étkezési költségtérítés (napi 6 órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő 
napokra) 

 szállásköltség térítése 

 gyermekfelügyelet költségtérítése 

 hozzátartozó gondozásának költségtérítése. 
 
Támogatható képzési formák: 
Támogathatók a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. §-ában, valamint a foglalkoztatást elősegítő 
támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 1–2. §-ában 
felsorolt képzések. 

  
Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának munkatársaihoz az alábbi 
elérhetőségeken:  

- Kottyán Zsuzsanna (06-22/327-950/184) 
- Romfa Zsanett (06-22/327-950/100) 
 


