
TÁJÉKOZTATÓ 
a TOP munkaerőpiaci programokról 

 
A TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések, a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések, és a TOP-6.8.2-15 Helyi 
foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében elnevezésű 
munkaerőpiaci programokhoz kapcsolódóan közvetlenül a projekt célcsoportjának támogatására 
együttesen 1.847.786.342 Ft forrás áll a Zala Megyei Kormányhivatal rendelkezésére. A forrás 
felhasználásának ideje projektenként eltérő. Zala megyében az alábbi hat TOP munkaerőpiaci 
program működik: 
 

Projekt azonosítója Projekt záró dátuma 

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001  2021.06.30 

TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001  2019.12.31 

TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001  2019.06.30 

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003  2021.06.30 

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002  2020.06.30 

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00001 2021.03.31 

 
 

A projektek alanya az lehet 

 aki a projektben legalább egy célcsoportba besorolható 

 aki korábban a kormányhivatal által indított bármely projekt résztvevője volt, és ezzel 
kapcsolatos 180. napi nyomon követése lezárult, valamint legalább egy célcsoportba 
besorolható 

 
A projekt célcsoportjai:  

Célcsoportok: 
 

Célcsoportok: álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak 

A program szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek (a felsorolás nem jelent prioritást) 

1. Alacsony iskolai végzettségűek  

2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

3. 50 év felettiek 

4. 
GYED-ről (gyermekgondozási díj), GYES-ről (gyermekgondozást segítő ellátás), GYET-ről 
(gyermeknevelési támogatás), ápolási díjról visszatérők, vagy egy gyermeket egyedül 
nevelő felnőttek 

5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek  

7. Megváltozott munkaképességű személyek 

8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

9. 
A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők: azok a 
közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők, 
a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetőek.  

10. Inaktívak 

 
Területi lehatárolás: 
 
A foglalkoztatási paktumokba a célcsoport/ügyfél bevonására lakcíme alapján kerül sor.  
 
Megyei paktum területi hatálya: az egész megyére kiterjed, kivéve a két megyei jogú város 
lakosságát. 
Zalaegerszeg MJV paktum: Zalaegerszegen lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők. 
Kanizsa MJV paktum: Nagykanizsán lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők. 



Nyugat-Zala paktum: zalaegerszegi és lenti járásokban lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkezők, 
kivéve Zalaegerszeg lakossága. 
Dél-Zala paktum: nagykanizsai és letenyei járásokban lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkezők, 
kivéve Nagykanizsa lakossága. 
Kelet-Zala: keszthelyi és zalaszentgróti járásokban lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkezők 
 
 
A projekt segítő tevékenységei 

 
 Képzési költség támogatása  

 Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás  

 Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségtámogatása 

 Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás  (legfeljebb 8+4 (12+12) hó 70%) 

 Bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó 100%) 

 Munkába járáshoz kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése 

 Vállalkozóvá válás támogatása, kérelemre indulóan legfeljebb hat havi  

 Szolgáltatás díjának megtérítése 

 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése 

 Szakmai (képzéssel kapcsolatos) alkalmassági vizsgálat. 

 
 

Részletes információért forduljon az illetékes járási hivatal kollégáihoz, vagy a 
paktumok megvalósításában közreműködő partnerekhez! 
 

- Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Foglalkoztatási Osztály 

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. 

Tel.: 92/549-480 

- Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 

- Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42. 

8790 Zalaszentgrót, Csány László út 2. 

- Lenti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  

8960 Lenti, Templom tér 11. 

8868 Letenye, József Attila u. 1. 

 

Paktum Honlap 

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 http://www.zalapaktum.hu  

TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 http://www.paktumportal.hu/  

TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 http://kanizsapaktum.hu  

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00001 http://www.segito-halo.hu  

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 http://kanizsaterseg.hu/del-zalai-foglalkoztatasi-egyuttmukodes/ 
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