TÁJÉKOZTATÓ
a munkaerő-piaci képzés támogatásáról
1. A támogatás célja
Az elhelyezkedés, illetve a munkahely megtartás esélyeinek növelése.
2. Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott képzése annak a
személynek, aki:
a) álláskereső,
b) 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – nem töltötte be, és a
tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési támogatásra nem
szerzett jogosultságot,
c) gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban gyermeknevelési
támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban
vagy ápolási díjban részesül,
d) aki rehabilitációs ellátásban részesül,
e) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a
munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte.
A c) pontban meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés
időtartama hetente nem haladja meg a 30 órát, és a gyermekgondozást segítő
ellátásban, illetve gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek fél
éves korának betöltését követően kezdődik meg, valamint a gyermekgondozási
segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban,
gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet nem folytat.
3. Képzésben résztvevők támogatásának módjai
Képzési támogatásként
- keresetpótló juttatás,
- képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható.
A képzési támogatás keretében az alábbi költségek részben vagy egészben téríthetők meg
abban az esetben, ha a járási hivatal ajánlotta fel vagy az abban való részvétellel a képzés
megkezdése előtt egyetértett:
- képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó
- helyközi utazás,
- élelmezés,
- szállás,
- hozzátartozó ápolásával, gondozásával kapcsolatban felmerült indokolt kiadás,
- gyermek felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt kiadás költsége
4. A támogatás mértéke, időtartama:
Keresetpótló juttatás
-

A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a támogatás megállapításakor
hatályos közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, azaz bruttó 48.918,-Ft-nál és nem
haladhatja meg a megállapításkor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét, azaz bruttó
81.530,-Ft-ot.

-

A Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által 2018. évben
indított képzések esetében a keresetpótló juttatás bruttó összege: 81.530,- Ft/hó.
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Keresetpótló juttatás a képzésben részt vevő személy részére csak akkor állapítható
meg, ha az elméleti képzés vagy egyidejűleg folytatott elméleti és gyakorlati képzés
időtartama intenzív, azaz hetente legalább a húsz órát eléri.
- Képzési támogatást az elméleti és a gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő
első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára, továbbá ezen vizsga napjára kell
biztosítani.

-

5. Utazási kedvezmények
-

A képzésben résztvevő számára lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helyszíne
között felmerült helyközi utazási költségek részben vagy egészben támogathatók
abban az esetben, ha a résztvevő tömegközlekedési eszközt vesz igénybe. Az utazás
költségei támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a.

6. Támogatható képzések:
amennyiben a képzés
- az állam által elismert szakképesítés megszerzésére,
- munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesítő végzettség
megszerzése,
- a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges
ismeretek elsajátítására,
- a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok számára szervezett képzésre;
- a megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzésre, továbbá
- az elhelyezkedést, a vállalkozást segítő képzésre irányul,
- a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás,
- pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása,
- a szakképesítéssel rendelkező személyek számára nyújtandó államilag elismert
nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés, valamint
- közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e
kategóriáknak a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet 1.
számú mellékletében meghatározott alkategóriáira és kombinált kategóriáira],
mezőgazdasági vontató vezetésre jogosító járművezetői igazolvány, továbbá
járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), tehergépkocsi és
autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés, a veszélyes áruk szállításához
szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj
ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő
engedély kiadásához szükséges képzés.
E képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő
személy munkához jutását vagy munkájának megtartását segíti.
A nem államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló nyelvi képzésben történő
részvétel csak akkor támogatható, ha az a képzés részeként valósul meg.
7. Nem támogatható képzési programok:
a) az a program, amelynek a képzési költsége a 6/1996. (VII.16.) sz. MüM rendelethez
kapcsolódó minisztérium hivatalos lapjában közzétett költségnormák kereteit
meghaladják,
b) az egyetemi, főiskolai tovább tanulásra, felkészítő képzésre, valamint
c) az olyan iskolarendszerű képzésre, amelyre az éves költségvetési törvény normatív
állami hozzájárulást állapít meg.
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A b) pontban foglalt előírástól eltérően támogatás nyújtható az egyetemi (főiskolai)
továbbtanulására felkészítő képzéshez, feltéve, ha a képzésben történő részvételt a cigány
nemzetiségi önkormányzat, cigány nemzetiségi önkormányzati társulás vagy bíróság által
nyilvántartásba vett cigány érdekképviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében
közreműködik.

8. A képzésben részvevő jogai és kötelezettségei a képzés alatt
A támogatott köteles:
a) a képzővel legkésőbb a képzés megkezdése napján a felnőttképzésről szóló 2013. évi.
LXXVII. sz. törvény 13.§-a szerinti szerződést megkötni,
b) a képzésben részt venni, óralátogatási kötelezettségének rendszeresen eleget tenni,
hiányzásainak mértéke nem haladhatja meg az összes képzési óraszám 20 százalékát,
c) mulasztását haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás megszűnését követő
napon kimenteni,
d) a tananyagot a legjobb tudása szerint folyamatosan elsajátítani és vizsgát tenni,
e) a személyi adataiban történő változást 8 napon belül az illetékes Kirendeltségen
bejelenteni,
f) munkaviszony létesítését, illetve egyéb kereső tevékenység folytatását legkésőbb a
munkakezdést megelőző napon, a munkaviszonyt (egyéb jogviszonyt) igazoló okirat
egyidejű bemutatásával az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
/Munkaerő-piaci Pontján bejelenteni,
g) oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányok folytatását legkésőbb a
tanulmányok megkezdését megelőző napon bejelenteni,
h) öregségi nyugdíjra, rehabilitációs járadékra, megváltozott munkaképességű személyek
ellátására való jogosultságot az azt megállapító határozat kézhezvételét követő 8
napon belül bejelenteni,
i) sikertelen rész- vagy záróvizsga esetén a képző intézmény által megadott időpontban180 napon belül- javítóvizsgát, pótlóvizsgát tenni,
j) a képzésben való részvételét, vizsgakötelezettségei teljesítését tanúsító okiratokat a
kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül az illetékes Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán/Munkaerő-piaci Pontján bemutatni,
k) a képzés befejezését követően a támogató által megküldött kérdőívet kitölteni és a
megadott címre visszaküldeni.
A képzésben résztvevő jogosult:
a) a járási hivatallal együtt kiválasztani a támogatott képzés irányát,
b) a járási hivatal által vezetett jegyzéken szereplő képző intézmények közül kiválasztani
azt a képző intézményt, amely által nyújtott képzésben részt vesz,
c) a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzés támogatásáról szóló hatósági
szerződést megkötni,
d) a képzés lebonyolítása feltételeinek megismerésére, és a megkötött hatósági illetve
felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesülésének nyomon követésére.
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9. Mérlegelési szempontok
A képzésben résztvevők támogatásánál a járási hivatal figyelembe veszi:
-

a hiányszakmákat,
a támogatással érintett személy meglévő képzettségét
képzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket,
az adott képzés az egyén munkaerő-piaci helyzetének javítása szempontjából
indokolt-e,
a támogatással érintett személy munkatapasztalatát,
a támogatással érintett személy álláskeresőként eltöltött idejét,

a támogatás odaítélésének fő szempontjai:
a támogatást igénylő
- képzésének munkaerő-piaci indokoltsága,
- munkaerő-piaci helyzetének javulása,
- minél gyorsabb kikerülése a regisztrációból,
a képzés költséghatékonysága illetve a gazdaság elvárásai.
10. A támogatás igénylése:
A képzés kezdetét megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet a
kérelmező lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához / Munkaerőpiaci Pontjához lehet benyújtani.
11. A támogatás elbírálása
A támogatás részletes feltételeiről az álláskereső és a Somogy Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatal vezetőjének nevében, annak illetékes Foglalkoztatási Osztálya hatósági szerződést
köt.
Részletesebb felvilágosításért, információért kérjük, forduljon a Somogy Megyei
Kormányhivatal lakóhelye szerint illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztályának
illetve Munkaerő-piaci Pontjának munkatársaihoz.

