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A közfoglalkoztatás új rendszere
(Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. 

változások)
2011. január 1-től

22

Az 1991. évi IV. tv. (Flt.) változások

Foglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó
változások:
� Megszűnt a közhasznú munka támogatása
� Megszűnt a rendelkezésre állási 

támogatásra jogosultak bértámogatása
� Új közfoglalkoztatási formák támogatása 

(Kormány rendelet szabályozza)
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33

Az 1991. évi IV. tv. (Flt.) változások

Álláskeresési megállapodás
�Megszűnt az álláskeresési megállapodás

(2011. január 1-e után nem kell álláskeresési megállapodást 

kötni az álláskeresőkkel az ellátás megállapításakor sem és 
a bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőkkel sem. Az 
érvényes álláskeresés megállapodások 2010. december 31-
vel automatikusan lezárásra kerülnek.)

44

Az 1991. évi IV. tv. (Flt.) változások

Együttműködési kötelezettség
�Megszűnt a 35 év alatti, általános iskolai 

végzettséggel nem rendelkezők eltérő
együttműködési kötelezettsége (képzésben 
való részvétel elsődlegessége). 
(A módosítás után ugyanaz az együttműködési kötelezettség 
vonatkozik rájuk, mint minden álláskeresőre. Számukra is 
kötelező az önálló álláskeresés, és a felajánlott megfelelő
munka elfogadása.)
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Az 1991. évi IV. tv. (Flt.) változások

Megfelelő munka

�A megfelelő munka definíciójából kimaradt a 
a szakképesítésre vonatkozó utalás, amely 
vonatkozik a bérpótló juttatásra jogosult 
álláskeresőkre is.
(A módosítás után minden álláskereső köteles az iskolai 
végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül elfogadni 
minden felajánlott munkát, ha az az egyéb feltételeknek 
megfelel.)

66

Közfoglalkoztatás új rendszere
375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható

támogatásokról 
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A közfoglalkoztatás új típusai

Megszűntek a közcélú-, közhasznú munka és a 
hagyományos központi közmunkaprogramok. 

A támogatás új típusai:
� Önkormányzat által szervezett rövid időtartamú

közfoglalkoztatás támogatása
� Önkormányzat, továbbá az egyházak által szervezett 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
� Országos közfoglalkoztatási program támogatása
� Vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülő

személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

88

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Célja: a települési önkormányzatok közfeladat ellátásának
támogatása.

Támogatás igénylése: kirendeltségen, egyszerűsített  pályázati 
adatlapon

Pályázat meghirdetése: évente egyszer, megyénként

Benyújtható pályázatok száma:önkormányzatonként maximum 
3, utolsó pályázat beérkezésének határideje szeptember 30.

Döntés a pályázatról: beérkezést követő 8 munkanapon belül 
kirendeltség mérlegelési jogkörben

Hatósági szerződés: pályázatban megjelölt foglalkoztatókkal (egy 
pályázathoz több hatósági szerződés is tartozhat)
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Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Kik pályázhatnak :települési önkormányzat, mind annak jogi 
személyiséggel rendelkező társulásai a tényleges foglalkoztatók 
nevében.

Mely tevékenységek támogathatóak: kötelező és önként 
vállalt, rendeletbe foglalt közfeladat ellátására, valamint 
megállapodásban meghatározott más, közösséget szolgáló, illetve 
szociális feladat ellátására .

Kit foglalkoztathat az önkormányzat: kirendeltség által 
közvetített bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt.

A támogatás mértéke: munkabér és járulékai, valamint a dologi 
kiadásokkal bővített összeg 95%- a. A pályázónak 5%-os önrészt 
kell biztosítania. (dologi kiadások havonta a támogatási összeg 5%-a)

A támogatás időtartama:napi 4 órás munkaidőben, legalább 2 
hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig történő foglalkoztatáshoz.
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Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Két hónapnál rövidebb időre nem köthető munkaszerződés. A 
munkavállaló csak abban az esetben pótolható, amennyiben 
a munkavállaló munkaviszonya a munkáltató önhibáján kívül 
szűnik meg, és a kieső személy státuszára vonatkozó
támogatás időtartama több, mint 2 hónap.

Támogatásként igényelhető:
� a minimálbér, illetve garantált bérminimum felének megfelelő

munkabér
� a munkáltató által – a járulékkedvezmény igénybevételét követően 

fennmaradó – ténylegesen befizetésre kerülő járulékok (a 
munkabér járulékai 50%-ának megfelelő összegre)

� dologi kiadások.  
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Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Munkaerőigény benyújtása:

A foglalkoztatóknak az első munkaerőigényt a döntésről szóló
értesítés kézhezvételét követő három napon belül kell 
benyújtaniuk. A további munkaerőigényeket a pályázatban megjelölt 
ütemezés szerint folyamatosan kell bejelenteni, de legkésőbb 15 

nappal a szervezett foglalkoztatást megelőzően. 

Foglalkoztatás kezdete:

A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően 
lehet megkezdeni.
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Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Támogatás igénybevételének folyamata:
� pályázati adatlap átvétele  
� pályázati adatlap formai, tartalmi vizsgálata,( esetleg hiánypótlás)
� egyeztetés az önkormányzattal
� döntés-előkészítés
� ezzel párhuzamosan a támogatásra javasolt pályázó

munkaerőigényében jelzett  álláskeresők közvetítésének 
előkészítése

� Döntés
� döntésről írásbeli értesítés küldése( email, fax, levél )
� közvetítés (abban az esetben, ha a tervezett foglalkoztatás kezdő időpontja 

ezt igényli)

� hatósági szerződés megkötése
� elszámolások kezelése
� támogatás lezárása
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Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Közvetítés folyamata:

� a  munkaerőigény bejelentőlapot a kirendeltség átvizsgálja,( esetleg 
hiánypótlás) , rögzíti

� párosítás (BPJ-s, rendezett lista közfogl.-ban való részvétel alapján)

� közvetítő lapok/közvetítési lista kinyomtatása, ( az igényelt létszám + 10% de 
min.+1fő)

� kinyomtatott közvetítőlapok/közvetítési lista önkormányzatnak való
átadása

� önkormányzat a közvetítőlapokat/közvetítési listát átveteti/aláíratja az 
ügyfelekkel, ügyfeleket a  foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra irányítja

� foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot követően az önkormányzat  a 
leigazolt közvetítő lapot /közvetítési listát visszaküldi a kirendeltségnek

� a leigazolt közvetítés eredményét a kirendeltség IR-be felvezeti

� értesítés kiküldése jegyzőnek a Szociális Adatbázison keresztül

� munkaerőigény lezárása

1414

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás
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Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Célja: a települési önkormányzatok, továbbá egyházak közfeladat 
(elsősorban összetettebb, szolgáltatás jellegű tevékenységeinek) 
ellátásának támogatása.

Támogatás igénylése: kirendeltségen pályázati úton, a 
pályázatnak részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen 
szakképzettségű álláskeresőkkel, milyen költségekkel, milyen 
feladatot kívánnak megvalósítani. 

Pályázat meghirdetése: évente két alkalommal megyénként

Döntés a pályázatról: beérkezést követő 30 napon belül 
kirendeltség mérlegelési jogkörben

Hatósági szerződés: a döntést követően a pályázóval köt 
szerződést a kirendeltség
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Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kik pályázhatnak :települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó
gazdasági társaságok, intézmények, önkormányzati társulások, 
egyházak 

Mely tevékenységek támogathatóak: kötelezően ellátandó, 
illetve önként vállalt a lakosságot vagy települést érintő feladatok 
ellátására vagy közhasznú tevékenység folytatása 

Kit foglalkoztathat az önkormányzat: kirendeltség által 
közvetített, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt, 
vagy egyéb álláskeresőt

A támogatás mértéke: munkabér és megfizetett járulékai (50%-os 
kedvezmény) 70-100%-a, valamint dologi kiadásokra a 
foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek a támogatás 
legfeljebb 20%-nak mértékéig

A támogatás időtartama: 2 - 12 hónap lehet, és napi 6 - 8 órás 
munkaidőben történő foglalkoztatáshoz
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Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

�Foglalkoztatás megkezdése csak a hatósági 
szerződés megkötése után lehetséges.

�A támogatás csak az előző évi statisztikai állományi 
létszámhoz viszonyított többletfoglalkoztatásra 
igényelhető.

�Csak a kirendeltség által közvetített 
álláskeresőt lehet foglalkoztatni.

�A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot a 
foglalkoztató az önkormányzaton keresztül 
bonyolítja, a költségeket a munkaügyi központ 
megtéríti.
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Országos közfoglalkoztatási program
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Országos közfoglalkoztatási program

Célja: állami feladatok, országgyűlés vagy kormány által 
meghatározott programok támogatása, melynek keretében 
álláskereső, vagy bérpótló juttatásban részesülő személy számára 
teremt munkaalkalmat, illetőleg biztosít foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó képzést

Kik részesülhetnek támogatásban?

� központi költségvetési szerv
� helyi önkormányzat, társulásai
� állami feladatok ellátásra létrehozott gazdálkodó szervezet
� non-profit gazdasági társaságok
� vízitársulatok
� erdőgazdálkodók

magán erdőgazdálkodók is, de csak közérdekű feladatok 
ellátására

(pl.: turistautak karbantartása)

2020

Országos közfoglalkoztatási program

Milyen támogatás nyújtható?
� a munkabér és megfizetett járulékok (50%-os járulék kedvezmény)

mértékének 100 százaléka, legfeljebb a pályázatban szereplő
összeghatárig, legfeljebb 12 hónapig

� dologi kiadások: a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek a 
munkabér és járulék támogatás legfeljebb 20%-nak mértékéig

� 100 fő, vagy afeletti létszám foglalkoztatása esetén a szervezési 
költség 3 százalékig terjedhet

A támogatás további feltétele:
� A foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai 

állományhoz képest bővíti foglalkoztatottainak számát.
� A közfoglalkoztatási program megvalósításához más központi 

költségvetési előirányzatból nem részesül támogatásban.
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Országos közfoglalkoztatási program

Támogatás odaítélésének folyamata

� Pályázat benyújtása a megyei munkaügyi központba
� Tartalmi, formai, alaki ellenőrzés, esetleges hiánypótlás
� Az illetékes kirendeltség igazolja, hogy a programba tud megfelelő

számú és képzettségű álláskeresőt közvetíteni
� A döntés előkészítését a megyei (fővárosi) kormányhivatal 

munkaügyi szakigazgatási  szerve végzi
� A támogatásról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter dönt.

Csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők 
foglalkoztathatóak.

2222

Vállalkozás részére bérpótló
juttatásban részesülő személy 
foglalkoztatásához nyújtható

támogatás
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Foglalkoztatási támogatás vállalkozások, 
BPJ-s foglalkoztatása esetén

Célja: a mikro- kis- és közepes vállalkozások, foglalkoztatásának 
támogatása

Támogatás igénylése: kirendeltségen

Kik igényelhetik: a gazdasági társaságokról szóló törvény, 
valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégekről szóló
törvény hatálya alá tartozó munkaadók

Támogatás időtartama: legfeljebb 8 hónap időtartamú, teljes 
munkaidőben történő foglalkoztatáshoz. (Támogatás a 
foglalkoztatás időtartamának első kétharmadára nyújtható, a 
munkaadót a foglalkoztatás fennmaradó egyharmad időtartamára 
továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli. )

Támogatás mértéke: munkabér és járulékainak 70%-a lehet
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Foglalkoztatási támogatás vállalkozások 
BPJ-s foglalkoztatása esetén

Döntés a kérelemről: kirendeltség mérlegelési jogkörben, a 
benyújtást követ 30 napon belül.

Ki foglalkoztatható: kirendeltség által közvetített bérpótló
juttatásra jogosult álláskereső.

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot a foglalkoztató
bonyolítja, amelynek költségei is a foglalkoztatót terhelik .

A pályázóval a kirendeltség hatósági szerződést köt.
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Foglalkoztatási támogatás vállalkozások 
BPJ-s foglalkoztatása esetén

A támogatás folyósításának további feltétele

� A pályázat benyújtását megelőző tizenkét hónapban az általa 
foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát működésével 
összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg, és 

� kötelezettséget vállal arra, hogy az általa foglalkoztatott 
munkavállalók munkaviszonyát a támogatás folyósításának 
időtartama alatt működési körében felmerülő okból, rendes 
felmondással nem szünteti meg, továbbá

� kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással érintett 
munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel sem szűnik 
meg,

� a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás évi 
statisztikai állományi létszámhoz viszonyított 
többletfoglalkoztatásra igényelhető.
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Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
járulékkedvezmény

Az önkormányzati közfoglalkoztatás, valamint az 
országos közfoglalkoztatási program keretében 
költségvetési szerven keresztül történő

foglalkoztatás esetén a foglalkoztató mentesül a 
tb-járulék 50%-ának megfizetése alól.
(2004. évi CXXIII. tv. alapján)

Egyéb Start kártya kedvezménnyel nem vonható össze!
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Start-kártyához kapcsolódó
járulékkedvezmények

A vállalkozás részére bérpótló juttatásban 
részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható
támogatás esetén a Start-kártyákhoz kapcsolódó
kedvezmények igénybe vehetőek.
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Finanszírozás

Forrása: a Munkaerőpiaci Alapból a közfoglalkoztatás 
támogatására fordítható előirányzat

2011-ben a közfoglalkoztatásra fordítható összeg: 

64 milliárd Ft

Ebből:

� 20 milliárd Ft országos közfoglalkoztatási programokra 
(Elsősorban a vízügyi igazgatóságok, vízi társulatok, nemzeti 
parkok, autópálya és közútkezelő társaságok, vasúttársaság(ok), 
állami tulajdonú erdészeti társaságok, magán erdőgazdálkodók 
részvételére számítunk)

� 44 milliárd Ft a másik három támogatási formára
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Foglalkozás egészségügyi vizsgálat

A kiközvetített álláskeresők foglalkozás-
egészségügyi vizsgálatra történő beutalását 
az önkormányzat végzi. A vizsgálat költségét 
a rövid és hosszabb idejű közfoglalkoztatás 
esetén a munkaügyi központ finanszírozza (3 
oldalú megállapodás alapján, a közcélú
foglalkoztatásnál működtetett módon). 

3030

Köszönöm a figyelmet!


