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GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ADATOK

• A közel 59%-os foglalkoztatási arány

Békés megye eddigi legmagasabb

szintje, ami az elmúlt évek

foglalkoztatás-bővülésének az

eredménye.

• A megye munkaerőpiaci helyzete az

országos átlagnál kedvezőtlenebb.

• Békés megyében is javul a

foglalkoztatás és csökken a

munkanélküliség szintje.

KSH 2016.IV. negyedév
(15-74 éves népesség)

Ország Békés megye

Lakónépesség (ezer fő) 9 830,5 347,1

Gazdaságilag aktívak száma (ezer fő) 4 616,0 154,8

Gazdaságilag aktívak aránya (%) 61,5% 58,9%

Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 4 411,0 149,1

Foglalkoztatottak aránya (%) 58,8% 56,7%



Békés megyét javuló aktivitási és foglalkoztatási adatok jellemzik.

Az aktivitási arány öt év alatt 4,1%-ponttal a foglalkoztatási arány 7,7%-ponttal emelkedett.

GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ADATOK



A nyilvántartott álláskeresők száma folyamatosan csökken.

2017 márciusában 14,4 ezer fő szerepelt a regiszterben.

A nyilvántartott álláskeresők 

gazdaságilag aktív népességhez 

viszonyított aránya járásonként 

eltérő.

A nyilvántartott álláskeresők száma és 
gazdaságilag aktív népességhez 
viszonyított aránya járásonként

2017. március

NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK

1984 fő

23,7%

állásk. száma  fő

állásk. aránya %

1145 fő

8,7%

1147 fő

6,4%

2357 fő

14,7%

2622 fő

7,0%

755 fő

7,2%

1434 fő

6,4%

777 fő

6,1% 2148 fő; 13,9%



A munkaerő állomány újra aktiválható hányadába tartoznak az 

átmenetileg közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalók.

MUNKAERŐ ÁLLOMÁNY

2017 februárjában Békés megyében 14,4 ezer fő vett részt 

közfoglalkoztatási programokban.



KIEMELT FOGLALKOZTATÁSI 

PROJEKTEK



A projekt kiemelt célcsoportjai:

- 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők

- alacsony iskolai végzettségű (ISCED 1-2) álláskeresők

- gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolását követően a 

munkaerőpiacra visszatérő     álláskeresők

- 50 feletti álláskeresők

- közfoglalkoztatásból kilépők

- tartós (legalább 6 hónapja) álláskeresőként nyilvántartottak.

A projekt célja: az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony

iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt

munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a

közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése.

GINOP-5.1.1-15-2015-00005

Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt



NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSI FORMÁK:

- Bérköltség támogatás „legfeljebb 90 nap 100%” de minimis

konstrukció:

E bérköltség támogatás munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a 

munkaerőpiaci programban, legfeljebb 90 napra. A támogatás mértéke a 

munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a 

lehet. 

- Bérköltség támogatás „legfeljebb 8+4 havi 70%” de minimis

konstrukció:

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 

hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása 

mellett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül 

megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell.) A 

támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási 

adó legfeljebb 70%-a. 

GINOP-5.1.1-15-2015-00005

Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt



- Bérköltség támogatás „legfeljebb 8+4 havi 100%” de 

minimis konstrukció:

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 

további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség előírása mellett. (Amennyiben a támogatás nem 

8+4=12 hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét 

arányosan csökkenteni kell.)

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális 

hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, s a támogatás mértéke 

havonta legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális 

hozzájárulási adója mértékéig terjedhet. 

GINOP-5.1.1-15-2015-00005

Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt



- Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás „legfeljebb 

8+4 havi 70%”: 

A támogatás folyósítása legfeljebb nyolc hónapra lehetséges, úgy, 

hogy a munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony 

keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósítási időtartama 

alatt, továbbá a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás időtartama 

alatt.

A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás mértéke a 

munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási 

adója legfeljebb 70%-a lehet. 

GINOP-5.1.1-15-2015-00005

Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt

A munkáltatók foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásra 

és bérköltség-támogatási konstrukciókra pályázhatnak, melyhez a 

foglalkoztatást megelőzően kell benyújtani a kérelmeket a járási 

hivatalok foglalkoztatási osztályaihoz. 



- A munkaerőpiaci mobilitás erősítése érdekében lakhatási 

támogatás nyújtható:

A programrésztvevők munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében 

vissza nem térítendő lakhatási támogatás nyújtható annak részére, 

aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 

óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely esetében az állandó 

lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van 

egymástól.

A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap.

A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan, 1 fő 

esetében a havi 100 ezer ft-ot nem haladhatja meg.

GINOP-5.1.1-15-2015-00005

Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt



GINOP-5.2.1 „Ifjúsági Garancia” program

Cél: A 25 év alatti nem tanuló, nem dolgozó fiatalok számára 4 hónapon
belül valamilyen konkrét lehetőség felajánlása elhelyezkedésre vagy
tanulásra.

Célcsoport: 25 év alatti álláskeresők, közülük kiemelten a legalább 4
hónapja álláskereső fiatalokra kell fókuszálni.

• Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium,
• Kedvezményezettek: megyei kormányhivatalok
• Bevonandó létszám: országosan 144.500 fő, Békés megyében 7.937 fő
• Megvalósítási időtartama: 2015. január 1-2021. október 31.
• Támogatási keretösszeg: országosan 159 Mrd Ft, Békés megyében 8,7

Mrd Ft

Indikátorok Békés megyében: 
• Elhelyezkedés támogatása: 4.375 fő 
• Programból való kilépést követő 180. napon foglalkoztatott: 2.375 fő



GINOP-5.2.1 „Ifjúsági Garancia” program

• Bérköltség támogatása: bér és szoc.hó adó legfeljebb 100%-os

támogatása

o legfeljebb 90 napos (munkatapasztalat szerzés)

o legfeljebb 6+3 havi a nem alacsony iskolai végzettséggel

rendelkezőknek

o legfeljebb 10+5 havi az alacsony iskolai végzettségűeknek

• Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás: legfeljebb 8+4 havi,

bér és szoc.hó adó legfeljebb 70%-a

• Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése: a

felmerülő utazási költségek 100%a.

A program keretében elhelyezkedéshez nyújtható
támogatások



GINOP-5.2.1 „Ifjúsági Garancia” program

Lakóhelytől távoli munkavégzés esetén adható, az alábbi feltételekkel:

• aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20

óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely esetében az állandó

lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól,

vagy

• aki nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal a munkavégzés

helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés

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

Támogatás folyósításának időtartama: legfeljebb 12 hónap

Támogatás mértéke: legfeljebb havi 100 ezer Ft

A program keretében nyújtható lakhatási támogatás



GINOP-5.2.1 „Ifjúsági Garancia” program

Cél: az álláskereső személyek vállalkozói készségének,

hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói

tevékenység beindítására való ösztönzése.

Támogatás mértéke: legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta, a

kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő

támogatás.

A program keretében vállalkozóvá váláshoz nyújtható
támogatás



MUNKAERŐPIACI KÉPZÉSEK



A FOGLALKOZTATÁSI  SZERVEZET CÉLJA

 a munkaadók munkaerőigényeinek kielégítése az igényeiknek

megfelelően képzett munkaerővel.

 az álláskeresők minél rövidebb időn belüli munkába helyezése, ha

szükséges, alkalmassá tételük arra, hogy meg tudjanak felelni a

munkaadók igényeinek.

Ennek érdekében:

keresletvezérelt képzési rendszer működtetése, melynek célja a

megyében működő munkaadók szakemberigényének kielégítése

megfelelő szakképzettséggel és elvárt kulcskompetenciákkal

rendelkező munkaerővel. Cél, hogy a munkaadóknál a termelés

növekedésének ne legyen akadálya a szakképzett munkaerő hiánya.

MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉSEK



KERESLETVEZÉRELT 

MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉSI RENDSZER 

Főbb elemei:

 A képzési folyamat korábbi, jellemzően háromszereplős

(álláskereső, képző intézmény, foglalkoztatási szervezet) modelljét

a munkáltató bevonásával négyszereplős modellre módosítjuk.

 A munkaadó bevonása a képzés teljes folyamatába - a képzés

tervezésétől a képzés befejezését követő munkába helyezésig.

 A foglalkoztatási szervvel szorosan együttműködve a munkaadó

részt vesz a képzés szakmai tartalmának meghatározásában, az

álláskeresők, mint leendő munkavállalóik tájékoztatásában,

motiválásában, meggyőzésében, a képzésben résztvevők

kiválasztásában, a gyakorlati képzési hely biztosításában.



A MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉSEK FORRÁSAI

 GINOP 5.1.1. „Út a munkaerőpiacra” című kiemelt projekt

 GINOP 5.2.1. „Ifjúsági Garancia” program

 GINOP 6.1.1. „Alacsony képzettségűek és 

közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt

 GINOP 6.1.2. „Digitális szakadék csökkentése „című 

kiemelt projekt

 TOP 5.1.1. Foglalkoztatási Paktum Békés megyében

 TOP 5.1.2.  Helyi foglalkoztatási paktumok



2017. évben 110 képzési programban összesen 1550 fő képzésbe 

vonását tervezzük, az áthúzódó képzésekkel együttvéve összesen 2300 

fő álláskereső képzését támogatjuk.

A képzési jegyzéken szereplő 

képzések több mint 70%-a 

fizikai jellegű, legfeljebb 

alapfokú iskolai végzettségre 

épülő szakképesítés 

megszerzésére irányul.

A képzési jegyzéken szerepelnek a hiány-szakképesítések is: bádogos, épület- és

szerkezetlakatos, festő, mázoló, tapétázó, gépi forgácsoló, hegesztő, kőműves,

központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, női szabó, nyomdaipari technikus, szociális

gondozó és ápoló, villanyszerelő, víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő.

MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉSEK 



Az állami foglalkoztatási szerv a - külön jogszabály szerint érvényes

munkaerőigénnyel rendelkező - munkaadóval, a munkaadó erre

irányuló kérelme esetén megállapodást köt arra vonatkozóan, hogy

 az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőigény kielégítése

érdekében képzési támogatást nyújt álláskeresők számára a

munkaerőigényben meghatározott munkakör betöltéséhez

szükséges, állam által elismert szakképesítést nyújtó képzésben,

vagy munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység

gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére irányuló

képzésben (betanító képzésben), valamint a közúti közlekedés C, D

és E járműkategóriájára érvényes vezetői engedély és

gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzését biztosító

képzésben történő részvételhez,

 a munkaadó vállalja, hogy az álláskeresővel vagy a képzés

megkezdését megelőzően, vagy a képzés alatt, vagy a képzés által

nyújtott szakképesítés megszerzését követően munkaviszonyt

létesít.

ÁLLÁSKERESŐK  KÉPZÉSE



MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓK  KÉPZÉSE

Munkaviszonyban álló számára a GINOP 6.1.1. „Alacsony

képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt

projektben a támogatás kétféleképpen nyújtható:

1. Csekély összegű támogatásként (de minimis), amennyiben a

képzés során megszerzett tudás a munkáltató tevékenységéhez

kapcsolódik. Ebben az esetben a támogatás 100%. Kizárólag

azon vállalkozások részére biztosítható ez az összeg, amelyek

nyilatkozatuk alapján a de minimis támogatások igénybevételére

vonatkozó feltételeknek megfelelnek.

2. Egyéb esetben képzési támogatás nyújtható. Ebben az esetben

a képzési költség 50%-a a támogatás. A támogatás mértékét

egyéb feltételek befolyásolhatják, de maximum 70%-ig terjedhet.



KÉPZÉSI TÁMOGATÁS

Támogatási elemek

Álláskeresők számára:

 A képzési költség és vizsgadíj (beleértve a pótlóvizsga díját is)

 Kerestpótló juttatás

 Képzéshez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat, 

speciális vizsgálatok, védőoltás költsége

 Utazási költségek

Munkaviszonyban állók számára:

 A képzési költség és vizsgadíj (beleértve a pótlóvizsga díját is)

 Képzéshez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat, 

speciális vizsgálatok, védőoltás költsége

 Utazási költségek



TOP PROJEKTEK



TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00005 HELYI FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A GYULAI JÁRÁSBAN 

A projekt főbb alapadatai

A projektet megvalósító konzorcium tagjai:

•Békés Megyei Kormányhivatal (a konzorcium vezetője)

•Gyula Város Önkormányzata

•KBC Nonprofit Kft.

A megvalósítás időtartama: 2017. január 1. – 2020. április 30.

Támogatási összeg: 300.000.000 Ft

A projektbe bevonásra kerülők és komplex egymásra épülő 

szolgáltatási, képzési és támogatási programelemekben 

részesülő álláskeresők és inaktívak minimum létszáma 194 fő.



Célcsoportok: álláskereső hátrányos helyzetű személyek és 

inaktívak
A program szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek

1.
Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség, 

ISCED 1-2 szakképzés nélkül.)

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

3. 50 év felettiek 

4.
GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket 

egyedül nevelő felnőttek 

5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők

6.

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött 

időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel 

időtartama is beszámítható)

7. Megváltozott munkaképességű személyek 

8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek

Inaktívak

9. Inaktívak

10. Közfoglalkoztatásban résztvevők

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00005 HELYI FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A GYULAI JÁRÁSBAN 



• TOP megyei szintű vállalati kapcsolattartó aki a Gyulai Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztályának munkatársai mellett a foglalkoztatók

konkrét, stratégiai igényeinek kiszolgálásában nyújt majd segítséget.

• Gyulai helyszínen működő Paktumiroda a munkáltatók széles körű

tájékoztatása, valamint a felmerülő képzési és támogatási igények

becsatornázása érdekében.

• Munkáltatói igényeken alapuló keresletvezérelt kompetencia

fejlesztő/betanító/OKJ-s képzések megvalósítása, akár helyi szinten,

ahol a foglalkoztató már a kiválasztási szakaszban részt vállalhat.

• A bruttó bér+ szociális hozzájárulási adó 70-100%-os mértékéig terjedő

bér- és bérköltség támogatások 3-8 hónapos időtartamra vonatkozóan.

• Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek támogatása.

Munkáltatók  számára nyújtott szolgáltatások és 

támogatások 

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00005 HELYI FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A GYULAI JÁRÁSBAN 



A TOP-5.1.1 projektet megvalósító konzorcium tagjai:

• Békés Megyei Önkormányzat (konzorcium vezető)

• Békés Megyei Kormányhivatal

• Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft.

A megvalósítás időtartama: 2016. augusztus 1. – 2021. február 28.

Támogatási összeg: 2.408.000.000 Ft 

A megyei projektbe bevonásra kerülő álláskeresők minimum létszáma 1559 fő.

A projekt célcsoportjai, képzéssel és elhelyezkedéssel kapcsolatos 

támogatásai megegyeznek a TOP-5.1.2 programéval.

A TOP-5.1.1 projekt ernyőszervezeti feladatokat is ellát, amely 

egyebek mellett megyei hatókörű paktumirodát is jelent.

A TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 PROGRAM MELLETT EGY MEGYEI SZINTŰ 

PROJEKT IS MEGVALÓSUL, AMELYNEK GYULA JÁRÁSA IS RÉSZESE

TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00005 projekt



Az „egyes munkaerőpiaci intézkedésekről” 

szóló” 1139/2017. (III. 20.) 

Kormányhatározat 



1139/2017. (III. 20.) Kormányhatározat 

• A Kormány a közfoglalkoztatás 2017. évi céljai között legelső helyen a

közfoglalkoztatásból a versenyszférába kilépés ösztönzését rögzítette.

• A közfoglalkoztatás jelenlegi statikusságát meg kell törni Cél, hogy

2018. június 1-jétől három éven belül maximum 12 hónapig lehessen

közfoglalkoztatotti státusban maradni.

• A közfoglalkoztatási programokban résztvevők havi átlagos maximális

létszámát 2020-ig folyamatosan 150 ezer főre kell csökkenteni.

• Komplex munkaerőpiaci programok szervezésével meg kell

akadályozni a közfoglalkoztatási programokban történő bennragadást,

elő kell segíteni a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon

történő elhelyezkedését.

• A munkaerőpiaci programok megvalósítása érdekében forrás

átcsoportosítás történik melyet foglalkoztatási, képzési és

munkaerőpiaci programok, pályázatok megvalósítására lehet fordítani.



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


