
 

 

 

 

Helyközi utazási támogatás 

Alanya: a célcsoportba tartozó álláskereső, valamint az őt 

foglalkoztató jogszabályi feltételeknek megfelelő munkáltató

Kizárólag a bérköltség és bértámogatásokkal együtt igényelhető, 

időtartama a foglalkoztatási támogatások időtartamával 

megegyező. 

Mértéke: az utazási költség teljes összege vagy meghatározott 

százaléka. 
 

 

 

 

 

 

Paktum Iroda 

Cím: Szombathelyi Képző  Központ Nonprofit Kft

9700, Szombathely 

Akacs Mihály utca 8-10. 

Elérhetőség:  paktum@szkk-szombathely.hu

Telefon: 94/513-470 

Honlap: www.paktumiroda.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a célcsoportba tartozó álláskereső, valamint az őt 

foglalkoztató jogszabályi feltételeknek megfelelő munkáltató 

Kizárólag a bérköltség és bértámogatásokkal együtt igényelhető, 

időtartama a foglalkoztatási támogatások időtartamával 

az utazási költség teljes összege vagy meghatározott 
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Paktum Iroda

Cím: Szombathelyi Képző

9700, Szombathely

Akacs Mihály utca 8

Elérhetőség:

Telefon: 94/513

Honlap: www.paktumiroda.hu

 

 

SZMJV Önkormányzata vezetésével a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft 

TOP-6.8.2-15 „Gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési partnerség a szombathelyi járás 

területén”projekt keretén belül, az álláskeresők toborzásában és munkaerő

szolgáltatások nyújtásában vesz részt. 

A paktumprojektet megvalósító konzorciumi partnerek: 

Város Önkormányzata, a Vas Megyei Kormányhivatal

Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa Vállalkozói Központja

Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft.

 

A program célja Szombathely járás területén

foglalkoztatásának bővítése a programba bevont célcsoport képzése és egyéni 

fejlesztése révén. 

A TOP-6.8.2-15 projekt az álláskeresők, az inaktívak és egyéb célcsoportok számára 

nyújt    foglalkoztatást elősegítő bértámogatást val

szolgáltatást. A foglalkoztatási paktumban dolgozó 

személyre szabott szolgáltatásokkal kívánják 

történő visszajutását.  Ennek elősegítése érdekében 

szeretnénk hozzájárulni a Szombathelyi járásban működő 

igényeinek kiszolgálásához. 

A program olyan szolgáltatásokat kíván nyújtani az álláskeresők és inaktívak számára, 

melyek elősegítik, hogy sikeresen tudjanak elhelyezkedni a munkaerő

program markáns eleme a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér

lehetőség.  
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SZMJV Önkormányzata vezetésével a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft 

és foglalkoztatás fejlesztési partnerség a szombathelyi járás 

projekt keretén belül, az álláskeresők toborzásában és munkaerő-piaci 

A paktumprojektet megvalósító konzorciumi partnerek: Szombathely Megyei Jogú 

Vas Megyei Kormányhivatal és Vas Megye és Szombathely 

Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa Vállalkozói Központja, valamint a 

Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. 

A program célja Szombathely járás területén működő cégek és vállalkozások 

bővítése a programba bevont célcsoport képzése és egyéni 

ők, az inaktívak és egyéb célcsoportok számára 

foglalkoztatást elősegítő bértámogatást valamint képzési és munkaerő-piaci 

foglalkoztatási paktumban dolgozó mentorok és tanácsadók 

lyre szabott szolgáltatásokkal kívánják elérni a célcsoport munkaerőpiacra 

Ennek elősegítése érdekében folyamatos szolgáltatásokkal 

szeretnénk hozzájárulni a Szombathelyi járásban működő vállalkozások munkaerő 

A program olyan szolgáltatásokat kíván nyújtani az álláskeresők és inaktívak számára, 

melyek elősegítik, hogy sikeresen tudjanak elhelyezkedni a munkaerő-piacon. A 

program markáns eleme a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér- és járuléktámogatási 



 

 

Munkáltatók részére a projekt keretén belül igénybe vehető, foglalkoztatást elősegítő 

támogatások: 

Foglalkoztatási támogatások 
Alanya: a jogszabályi feltételeknek megfelelő munkáltató, aki 

programrésztvevő regisztrált álláskeresőt foglalkoztat munkaviszony 

keretében. 

Bérköltség támogatás Bértámogatás
Célcsoport: TOP célcsoportba 

tartozó regisztrált álláskereső 

Célcsoport: hátrányos helyzetű, 

vagy súlyosan hátrányos helyzetű, 

vagy megváltozott 

munkaképességű regisztrált 

álláskereső 

90 napos munkatapasztalat 

szerzésére irányuló támogatás 

8+4 havi (8 hónap támogatási 

időszak + 4 hónap támogatás 

nélküli tovább foglalkoztatási 

kötelezettség) 

8+4 havi (8 hónap támogatási 

időszak + 4 hónap támogatás 

nélküli tovább foglalkoztatási 

kötelezettség) 

Mértéke: a foglalkoztatót terhelő 

bruttó munkabér és a tényleges 

átutalásra kerülő szociális 

hozzájárulási adó 100%-a. 

Mértéke: a foglalkoztatót terhelő 

bruttó munkabér és a tényleges 

átutalásra kerülő szociális 

hozzájárulási adó 70%

Feltétel: a munkavállaló felvétele a 

kérelem benyújtását megelőző 6 

havi átlagos statisztikai létszámhoz 

viszonyítva a munkavállalói létszám 

nettó növekedését eredményezze 

Feltétel: a munkavállaló felvétele a 

kérelem benyújtását megelőző 

havi átlagos statisztikai létszámhoz 

viszonyítva a munkavállalói létszám 

nettó növekedését ere

A kérelmet a foglalkoztatást megelőzően a célcsoporti személy lakóhelye, 

tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályár

kell benyújtani. 

A bérköltség támogatások konstrukciói csak de minimis támogatásként nyújthatók.

Munkáltatók részére a projekt keretén belül igénybe vehető, foglalkoztatást elősegítő 

a jogszabályi feltételeknek megfelelő munkáltató, aki 

munkaviszony 

Bértámogatás 
hátrányos helyzetű, 

vagy súlyosan hátrányos helyzetű, 

munkaképességű regisztrált 

8+4 havi (8 hónap támogatási 

időszak + 4 hónap támogatás 

nélküli tovább foglalkoztatási 

Mértéke: a foglalkoztatót terhelő 

bruttó munkabér és a tényleges 

átutalásra kerülő szociális 

hozzájárulási adó 70%-a. 

Feltétel: a munkavállaló felvétele a 

kérelem benyújtását megelőző 12 

havi átlagos statisztikai létszámhoz 

viszonyítva a munkavállalói létszám 

nettó növekedését eredményezze 

A kérelmet a foglalkoztatást megelőzően a célcsoporti személy lakóhelye, 

tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára 

támogatásként nyújthatók.  

 

 

 

 

Lakhatási támogatás

Célcsoportját képezi az a regisztrált álláskereső, aki:

� legalább egy hónapja nyilvántartott vagy pályakezdőként 

nyilvántartott, vagy 

� csoportos létszámleépítésben érintettként nyilvántartott, 

vagy 

� közfoglalkoztatást követően nyilvántartott

� legalább 6 hónap és legalább heti 20 óra munkaidejű 

munkaviszonyt létesít

� az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 

km-re van egymástó

� nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal a 

munkavégzés helyén vagy olyan településen, melynek a 

munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km

� lakhatását bérleti jogviszonnyal oldja meg

� támogatás folyósításának időtartama legfeljebb 12 

mértéke: 1 fő esetében max

díjat számlával kötelező igazolni

Lakhatási támogatás 

képezi az a regisztrált álláskereső, aki: 

legalább egy hónapja nyilvántartott vagy pályakezdőként 

csoportos létszámleépítésben érintettként nyilvántartott, 

közfoglalkoztatást követően nyilvántartott 

legalább 6 hónap és legalább heti 20 óra munkaidejű 

munkaviszonyt létesít 

az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 

re van egymástól 

nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal a 

munkavégzés helyén vagy olyan településen, melynek a 

munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t 

lakhatását bérleti jogviszonnyal oldja meg 

támogatás folyósításának időtartama legfeljebb 12 hónap, 

mértéke: 1 fő esetében maximum 100.000,- Ft, a bérleti 

díjat számlával kötelező igazolni 


