
 
Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 

HÍRLEVÉL  
Munkáltatói tájékoztatás a könnyebb eligazodás tükrében 

 
2016. március 

Tisztelt Munkáltatók! 

A Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a Partnerei szíves figyelmébe 

ajánlja a munkáltatók számára készített időszerű információkat tartalmazó hírlevelét, mely-

ben összefoglaljuk az aktuális jogszabályváltozásokat, a Foglalkoztatási Főosztály által nyúj-

tott támogatásokat, valamint szervezetünk szolgáltatásit, rendezvényeit. 

 

GINOP-5.2.1 Ifjúsági Garancia Program 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja 

Az Ifjúsági Garancia Rendszerben és a keretében megvalósuló munkaerő-piaci programban a 

résztvevők, azaz a 25 év alatti fiatalok, többféle támogatási eszköz felhasználásával segít-

ségnyújtásban részesülnek, annak érdekében, hogy a munkaerőpiac aktív résztvevőivé válja-

nak. 

A szándék az, hogy munkaerő-piaci program által nyújtottak segítségével javuljon a fiatal 

munkaerő-piaci helyzete, s mihamarabb megvalósulhasson a támogatás nélküli munkaerő-

piaci integrációja. 

Magyarországon a kormányhivatalok járási hivatalai szolgálnak Ifjúsági Garancia Rendszerbe 

való belépési pontként az érintett fiatalok számára, a program koordinációját Zala megyében a 

Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya látja el. 

Kik tartoznak az program célcsoportjai közé?  

- Azok a 25 életévüket be nem töltött fiatalok,  

- akik bevonásra kerültek az Ifjúsági Garancia Rendszerbe,  

- továbbá nyilvántartott álláskeresőként regisztráltak a Zala Megyei Kormányhivatal járási 

hivatalainak foglalkoztatási osztályain.  

Milyen foglalkoztatási támogatásokat vehet igénybe a munkáltató az Ifjúsági Garancia 

Rendszerbe bevont fiatal foglalkoztatásakor? 

- Bértámogatás 

- Bérköltség-támogatás  

E támogatásoknál a fiatal munkaviszonyban történő foglalkoztatása során felmerülő brut-

tó munkabér és járulék átvállalása történik meg adott időszakban, adott értékhatárig. 

Kiegészítő támogatások: Helyközi utazás támogatása; Lakhatási támogatás 

 



 

Az Ifjúsági Garancia Programban nyújtható foglalkoztatási támogatásokról bővebben 

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (Bértámogatás) 

- Támogatás időtartama: jelenleg maximum 4 hónap, melyet követően minimum 2 hónapos 

továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia a munkáltatónak 

- Támogatás mértéke a támogatási időtartam alatt: jelenleg bruttó 130.000.- Ft/hó munkabér 

és járuléka legfeljebb 70%-nak megfelelő összeghatárig  

Bérköltség támogatás típusai: 

- Bérköltség támogatás munkatapasztalat-szerzésének céljából 

Támogatás időtartama: 90 nap, mértéke a támogatás időtartama alatt: jelenleg bruttó 

130.000.- Ft/hó munkabér és járuléka legfeljebb 100 %-nak megfelelő összeghatárig 

- Bérköltség támogatás  

A támogatás időtartama: jelenleg maximum 6 hónap, melyet követően 3 hónapos tovább-

foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia a munkáltatónak. Támogatás mértéke a támo-

gatási időtartam alatt: jelenleg bruttó 150.000.- Ft/hó munkabér és járuléka legfeljebb 100 

%-nak megfelelő összeghatárig 

Kiegészítő támogatások: 

Helyközi utazás támogatása 

- Mind a bevont résztvevő, mind az őt foglalkoztató munkaadó részére a munkába járással 

kapcsolatos helyközi utazási költség megtérítése. 

- Támogatás időtartama: a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama (bértámogatás és bér-

költség támogatás esetén) 

- Támogatás mértéke: a felmerülő utazási költség 100 %-a. 

- Csoportos személyszállítás, illetve gépkocsival történő munkábajárás nem támogatható. 

Lakhatási támogatás 

- Lakhatási támogatás nyújtható a lakóhelyüktől távol munkát vállaló projektrésztvevő fia-

talok lakhatásához, amennyiben az Ifjúsági Garancia Program keretében létesített foglal-

koztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek. 

- Támogatás időtartama: maximum 12. hónap 

- Támogatás mértéke: jelenleg 50.000 Ft/hó. 

- A támogatást a bevont fiatal veheti igénybe, aki után az Ifjúsági Garancia Program kereté-

ben bér- vagy bérköltség támogatást vesznek igénybe.  

Kollégák elérhetőségei: 

Zalaegerszeg: Szalai Réka – szalair@lab.hu, telefon: 92/509-865 

Nagykanizsa: Tóth Andrea –tandrea@lab.hu, telefon: 93/310-327/132m 

Keszthely: Roznerné Pénzes Barbara – roznerne@lab.hu, telefon: 83/312-888/111m 

Letenye: Sávolyné Ginter Mária – savolyne@lab.hu, telefon:93/343-206  
Lenti: Horváth Bernadett – horvathbetti@lab.hu, telefon: 92/551-035 

Zalaszentgrót: Görög Orsolya – gorogo@lab.hu, telefon: 83/560-016/111m 
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GINOP 5.1.1-15 „Út a munkaerőpiacra” c. kiemelt projekt  
 

A projekt segítséget nyújt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzett-

ségűek foglalkoztathatóságának javításában, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támoga-

tásában, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépésének érdekében.  

 

Kik tartoznak a GINOP 5.1.1-15 „Út a munkaerőpiacra” célcsoportjai közé?  

 

25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, az 

alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők, a gyermekgondozást és hozzátartozó ápo-

lását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők, a tartósan (legalább 6 

hónapja) nyilvántartott álláskeresők, az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők, a közfoglal-

koztatásból a versenyszférába visszavezethető álláskeresők. 

 

Milyen foglalkoztatási támogatásokat vehet igénybe a munkáltató a GINOP 5.1.1-15 „Út a 

munkaerőpiacra” bevont álláskereső foglalkoztatásakor? 

 

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (Bértámogatás):  

Támogatás ajánlott időtartama: 6 hónap, további 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség-

gel, támogatás mértéke: bér + járulék legfeljebb 70% -a, jelenleg bruttó 130.000 Ft munkabé-

rig. 

 

Bérköltség támogatás típusai 

 - Bérköltség támogatás munkatapasztalat szerzésének céljából:  

Támogatás időtartama: 90 nap, támogatás mértéke: bér+ járulék 100% -a, jelenleg bruttó 

130.000 Ft munkabérig. Csak a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, az alacsony 

iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők, a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását kö-

vető újrakezdés nehézségeivel küzdő és az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők részére 

nyújtható. 

 

 - Bérköltség támogatás (70%): 

Támogatás ajánlott időtartama: 6 hónap további 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezett-

séggel, támogatás mértéke: bér + járulék legfeljebb 70% -a, jelenleg bruttó 130.000 Ft mun-

kabérig. 

 

- Bérköltség támogatás (100%): 

Támogatás ajánlott időtartama: 6 hónap további 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezett-

séggel, támogatás mértéke: bér + járulék legfeljebb 100% -a, jelenleg bruttó 130.000 Ft 

munkabérig. 

Csak az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők, az 50 év feletti nyilvántartott 

álláskeresők és a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők részére nyújtha-

tó. 

Kiegészítő támogatások: 

- Helyközi utazás támogatása 

 Mind a GINOP 5.1.1. projektben résztvevő, mind az őt foglalkoztató munkaadó részé-

re a munkába járással kapcsolatos helyközi utazási költség megtérítése. 



 Támogatás időtartama: a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama (bértámogatás és 

bérköltség támogatás esetén) 

 Támogatás mértéke: a felmerülő utazási költség 100 %-a. 

 Csoportos személyszállítás, illetve gépkocsival történő munkába járás nem támogatha-

tó. 

- Lakhatási támogatás 

 A lakóhelyüktől távol munkát vállaló projektrésztvevők lakhatásának támogatása, 

amennyiben a GINOP 5.1.1. projekt keretében létesített foglalkoztatási, illetve lakóin-

gatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek. 

 Támogatás időtartama: maximum 12. hónap 

 Támogatás mértéke: jelenleg 50.000 Ft/hó. 
 

Érdeklődni: 

Zalaegerszeg: Takács-Horváth Viktória - hviktoria@lab.hu, telefon: 92/509-869 

Nagykanizsa: Keserű Melinda - keserum@lab.hu ,telefon: 93/536-018/118, 30/264-9759 

Keszthely: Bolla Anikó - bollaa@lab.hu, telefon: (83)510-323/10, (83)312-888/102 

Zalaszentgrót: Görög Orsolya -gorogo@lab.hu, telefon:83/560-016/111 

Lenti: Horváth Bernadett - horvathbetti@lab.hu,  telefon.: 92/551-035 

Letenye: Sávolyné Ginter Mária- savolyne@lab.hu, telefon: 93/343-206 

 
 

A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása 
 

2016. február 1-jei indulással „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi 

munkaerő-piaci program indult, ennek keretében egy új jogintézményt került bevezetésre, 

melynek jogi hátterét a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 

10.) Korm. rendelet biztosítja. 

A támogatás célja, hogy ösztönözze a közfoglalkoztatottakat a versenyszférában történő 

elhelyezkedésre.  

Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelemre azt, aki: 

- legalább 1 hónapja közfoglalkoztatásban vesz részt és a közfoglalkoztatási jogviszonya a 

kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnik meg, mert a versenyszférában 

helyezkedik el, és  

- az egyén a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül legalább 180 napig közfoglalkozta-

tásban vett részt. A legalább 180 napos közfoglalkoztatási időszakba beleszámít az egyén 

folyamatban lévő közfoglalkoztatása is. 

Az egyén csak akkor jogosult az elhelyezkedési juttatásra, ha az alábbi, az elsődleges mun-

kaerőpiacon működő munkáltatóval létesít munkaviszonyt. 

- Ptk. szerinti gazdasági társaság: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű 

társaság vagy részvénytársaság. 

- Egyéni vállalkozó, egyéni cég, vízi társulat, erdőgazdálkodó. 

A támogatás megállapításához kérelmet kell benyújtani. 

Kérelem benyújtásának ideje: A közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését számított 30 

napon belül. 

Kérelem benyújtásának helye: A kérelmező lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes 

járási hivatal foglalkoztatási osztálya. 

Közfoglalkoztatási juttatás folyósításának időtartama: A közfoglalkoztatási jogviszony 

megszűnést követő naptól addig az időpontig ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony a – 

munkaviszony létesítése hiányában – fennállt volna. 
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Közfoglalkoztatási juttatás összege: 22.800.- Ft/hó 

Az elhelyezkedési juttatással egyidejűleg - a programban résztvevők után - a munkaadó ké-

relmére foglalkoztatási támogatás is megállapítható. 

Amennyiben a támogatási időszak alatt a munkaviszony a munkavállaló felmondásával, a 

munkaadó azonnali hatályú felmondásával, a munkaadó azonnali hatályú felmondásával pró-

baidő alatt, a munkaadó azonnali hatályú felmondásával határozott idejű munkaviszony ese-

tén, illetve közös megegyezéssel szűnik meg, akkor a közfoglalkoztatási juttatás további 

folyósítása megszüntetésére kerül és támogatásban részesülő köteles a már felvett támo-

gatás visszafizetésére. 

Amennyiben a támogatási időszak alatt a munkaviszony a munkavállaló azonnali hatályú 

felmondásával, a munkavállaló azonnali hatályú felmondásával próbaidő alatt, illetve a mun-

kaadó felmondásával szűnik meg, akkor a közfoglalkoztatási juttatás további folyósítása 

megszüntetésre kerül. 

Érdeklődni: 

Zalaegerszeg: Orbán Laura – orbanla@lab.hu, telefon: 92/549-175  

Nagykanizsa: Jakabfi Erzsébet - jakabfi@lab.hu, telefon: 93/310-327 

Keszthely: Gelencsér Júlia – kiralyj@lab.hu, telefon: 83/510-323 

Letenye: Tokorcsi Terézia – tokorcsi@lab.hu, telefon:93/343-206  
Lenti: Horváth Bernadett – horvathbetti@lab.hu, telefon: 92/551-036 

Zalaszentgrót: Császár Dezsőné – csaszarm@lab.hu, telefon: 83/560-016 

 

„Nők 40+” munkaerő-piaci program 
 

A program célja az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esé-

lyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulá-

sukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő megszerzése. 

A programba vonás feltételei: 

Legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskereső nők, akik, 

– a 60. életévüket betöltötték, ők jogosultsági idejükre való tekintet nélkül beléphetnek a 

programba,  

– azok az 55. életévüket betöltött nők, akik legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkeznek. 

A programba vonásra 2016. április 30. napig van lehetőség. 

Bérköltség támogatás legfeljebb 2016. december 31. napjáig állapítható meg. 

Kérelem benyújtásának helye: 

A munkaadó által foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek 

hiányában értesítési címe szerint illetékes Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya. 

A program keretében a feltételeknek megfelelő nők foglalkoztatása esetén a munkaadó szá-

mára bérköltség támogatás keretében a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő 

szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a kerül megtérítésre az alábbiak 

figyelembe vételével: 

 A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb a 2015. évi garantált 

bérminimum 120%-a vehető figyelembe, azaz legfeljebb 146.400.- Ft, amely összegen 

felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. 

 A program keretében főszabály szerint teljes munkaidős, napi 8 órás foglalkoztatás támo-

gatható, de lehetőség van részmunkaidős (napi 4-6 órás) munkavégzés támogatásra is. 

 A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 8 hónap lehet, a továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség a támogatás időtartamának felével megegyező időtartamnak kell lennie. 
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 A program célcsoportjába tartozó személy munkanélkülivé válását megelőző utolsó mun-

káltatója részére az érintett álláskereső foglalkoztatásához támogatás nem állapítható meg. 

 A célcsoport tagjai a program kezdetekor 55 év felettiek, esetükben egyes munkáltatók 

érvényesíteni tudják a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott kedvezményt (a 

2011. évi CLVI. törvény 463/A. §-a alapján nem költségvetési szerv), azaz e körben szo-

ciális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége csak részben keletkezik. 

 Azon érintett foglalkoztatók (költségvetési szerv, pl.: helyi önkormányzatok) esetében, 

akik nem tudják érvényesíteni a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adóked-

vezményt, a felmerülő szociális hozzájárulási adó tényleges összege az NFA-ból biztosí-

tásra kerül. 

Érdeklődni: 

Zalaegerszeg: Vargovics Beáta – VargovicsB@lab.hu, telefon: 92/549-480  

Nagykanizsa: Jakabfi Erzsébet - jakabfi@lab.hu, telefon: 93/310-327 

Keszthely: Gelencsér Júlia – kiralyj@lab.hu, telefon: 83/510-323 

Letenye: Tokorcsi Terézia – tokorcsi@lab.hu, telefon:93/343-206  
Lenti: Horváth Bernadett – horvathbetti@lab.hu, telefon: 92/551-036 

Zalaszentgrót: Császár Dezsőné – csaszarm@lab.hu, telefon: 83/560-016 

 

Fókuszban a közúti fuvarozás 
 

A logisztika, azon belül a közúti fuvarozás kulcsfontosságú tényező Magyarország verseny-

képességének javításában.  

Ennek elősegítése érdekében a Kormány mintegy 6000 leendő gépjárművezető részére fedezi 

a C és C+E, D kategóriájú jogosítvány, valamint az ehhez kapcsolódó GKI alapképzés költsé-

geit. Az 5 milliárd forintos, uniós és hazai forrásból meghirdetett Hivatásos Gépjárművezető  

Program célja, hogy a gazdasági növekedés támogatása révén minél többen juthassanak biz-

tos megélhetést jelentő munkához Magyarországon. 

A magyarországi székhelyű áruszállítással, személyszállítással, fuvarszervezéssel üzletvitel-

szerűen foglalkozó Munkáltatók, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületén (MKFE), illetve a 

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Ipartestületén (NIT Hungary) keresztül csatlakozhat-

nak. 

Munkaerőhiánnyal küzd? 

A Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának munkatársa felveszi a kapcsolatot a prog-

ramhoz csatlakozó leendő munkaadóval és tájékoztatja a programról.  

Az OFA Közhasznú Nonprofit Kft. koordinálásával folyó munkaerő-piaci programra a hivatal 

csoportos tájékoztatókat szervez, ahol az érdeklődők informálódhatnak a program támogatási 

és képzési elemeiről, a képzés várható időtartamáról és a követelményekről, valamint a rész-

vételhez szükséges szerződéses elemekről, azok tartalmáról. Az eseményen alkalom nyílik 

valamennyi szűrővizsgálat - szintfelmérő, vezetés-technikai szimulációs vizsgálat, pszicholó-

giai alkalmassági és az EÜ2 orvosi vizsgálat – elvégzésére.  

A csoportos tájékoztatón a vállalkozások is bemutatkoznak, s mint lehetséges jövőbeli mun-

káltatók, ismertetik a képzést támogató ösztönzőket az előzetes állásinterjú alkalmával. A 

képzésbe vonáshoz szükséges egy, a programban résztvevő munkáltató melletti elköteleződés, 

aki a várható foglalkoztatás érdekében tanulmányi szerződést köt vagy a foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó szándéknyilatkozattal ösztönzi a leendő hallgatókat.  

Hivatásos Gépjárművezető Programmal kapcsolatban érdeklődni lehet: 

Baloghné Borsos Anikó 92/509-871, 30/400-3427 e-mail: baloghba@lab.hu 
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Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések 

Az idei év során a Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztá-

lya – az általános jellegű, illetve a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálására irányuló 

ellenőrzések mellett idei évben a hatóság ellenőrzési terve szerint az alábbi országos, illetve 

megyei célvizsgálatokat és akcióellenőrzéseket fogja végrehajtani: 

- a munkabérrel kapcsolatos szabályok országos munkaügyi célellenőrzésére 2016. márci-

us-április hónapokban, 

- a tetőn végzett munkák megyei munkavédelmi célvizsgálata májustól novemberig, 

- a fémfeldolgozási tevékenységek országos munkavédelmi célvizsgálata a második ne-

gyedévben, 

- a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó 

alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló országos munkaügyi akcióellenőrzésére 

2016. június-július hónapokban, 

- a vendéglátóipari tevékenység megyei munkaügyi célvizsgálata 2016. augusztus-

szeptember hónapokban, 

- a munkaidőre, pihenőidőre és a nyilvántartásra vonatkozó szabályok országos munkaügyi 

célellenőrzésére 2016. október-novemberben hónapokban. 

A munkaügyi ellenőrzések kiemelt szempontja a munkaviszony létesítésével összefüggő 

bejelentési kötelezettség teljesítésének vizsgálata, továbbá a munka- és pihenőidőre, va-

lamint a kötelező legkisebb munkabér mértékére, illetve a bérpótlékokra vonatkozó 

szabályok megtartásának ellenőrzése. A munkavédelmi ellenőrzések kiterjednek mind a 

munkabiztonsági, mind pedig a foglalkozás-egészségügyi előírások megtartására. 

A hatóság kiemelt céljának tekinti a munkavédelmi és munkaügyi előírások minél szélesebb 

körben történő megismertetését annak érdekében, hogy ismerethiány ne vezessen a munkavál-

lalók életét, testi épségét és egészségét, illetve garanciális jogait védő szabályrendszer meg-

sértéséhez. Ennek érdekében munkatársaink a teljes hivatali időben fogadják mind a munka-

vállalók vagy munkát vállalni kívánók, mind pedig a munkáltatók munkavédelmi és – a mun-

kaügyi ellenőrzés tárgykörébe tartozó – munkajogi jellegű kérdéseit.  

Az érdeklődők információhoz juthatnak:  
- személyesen a Kormányhivatal Zalaegerszeg, Mártírok út 42-44. szám alatti épületében,  

- írásban az előbbi címre vagy a 92/549-278 fax számra küldve, 

- telefonon a 92/549-375 számon, 

- e-mailben pedig zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu címen. 

 

Munkaerőigény bejelentés  
 

A foglalkoztatási szervezet egyik fontos feladata az álláshelyek feltárása, hirdetése, illetve a 

megfelelő munkaerő közvetítése ezekre a pozíciókra. A munkáltatóknak lehetőségük van 

munkaerő-igény bejelentésére személyesen vagy telefonon a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályainak munkatársainál, illetve előzetes regisztráció után honlapunkon, a Virtuális Mun-

kaerőpiac Portálon (VMP) is. Erre a felületre regisztrálhatnak önéletrajzukkal az álláskeresők 

is, így a honlap úgynevezett „jelölt-adatbázissal” is szolgál a munkáltatóknak. A VMP-n tör-

ténő hirdetés ingyenes, bármikor szüneteltethető illetve újraindítható. 

A pozíció bejelentését és meghirdetését követően a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai-

nak munkatársai értesítik a feltételeknek megfelelő, nyilvántartott álláskeresőket a lehetőség-
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ről, illetve előzetes megbeszélést követően csoportos tájékoztatót tartanak, ahol a munkáltató-

val közösen tájékoztatják az álláslehetőség részleteiről a megjelenteket. 

Munkatársaink az állásbejelentést követően segítséget nyújtanak és felvilágosítást adnak az 

aktuális támogatási, pályázati lehetőségekkel kapcsolatban, így is elősegítve a foglalkoztatás 

bővülését, a munkaerő- kereslet és kínálat jobb illeszkedését. 

 

Európai Munkáltatói Napok programja 
 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Európai Hálózatának 2016. évi munkaprogramjában 

szerepel az Európai Munkáltatói Napok elnevezésű kampányban való részétel. E kampány 

keretében megyénkben négy helyszínen (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Lenti) kerül 

sor munkáltatói fórumok megszervezésére.  

A munkáltatói fórumok szervezését a Zala Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a Zala 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkama-

rával közösen végzi, melyhez a Keszthelyi Ipartestület is támogatást nyújt. 

Helyszínek, időpontok:  

 Zalaegerszeg - 2016.04.06. – 10 óra, Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Széchenyi terem 

 Keszthely - 2016.04.06. – 14 óra, Keszthely, Bercsényi u. 2/a.  

 Nagykanizsa - 2016.04.07. – 10 óra, Nagykanizsa, Ady u. 1. I. em. terem 

 Lenti  - 2016.04.07. – 14 óra, Lenti, Deák F. u. 4. 

A munkáltatói fórumokon a következő témákban tervezünk előadásokat:  

– Az Európai Unió által támogatott munkaerő-piaci programok munkáltatók számára 

nyújtható támogatási lehetőségei 

 GINOP 5.1.1-15 „Út a munkaerőpiacra” c. kiemelt projekt  

 GINOP-5.2.1 Ifjúsági Garancia Program 

 „Nők 40+” munkaerő-piaci program bérköltség támogatás 

 „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” központi munkaerő-piaci program  

 OFA Hivatásos Gépjárművezető Program 

 
Honlapjaink elérhetősége: 
– http://zala.munka.hu  (Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának portálja – Zala megyét 

érintő információk, pályázatok, képzési és állásajánlatok, közérdekű információk, statisztikák, eseménynap-

tár, elérhetőségek) 

– www.munka.hu (foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési információk) 

–  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek/foglalkoztatasi-foosztaly (Zala Megyei 

Kormányhivatal portálja, közérdekű adatok, pályázati felhívások)  

– http://vmp.munka.hu (Virtuális Munkaerőpiac Portál - 2013. július 15. óta érhető el a munkaügyi szerve-

zet online álláskeresési szolgáltatása. A portál fő célja, hogy a munkáltatók és munkavállalók minél köny-

nyebben és egyszerűbben találjanak egymásra. Munkáltatóknak kínált szolgáltatások: munkaerőigény on-

line bejelentése, hirdetése, nyomon követése; önéletrajzok közötti keresés, szűrés lehetősége; álláskeresők 

közvetlen megkeresése, térképes megjelenítés; betöltött állást a munkáltató saját maga törölhe-

ti. Álláskeresőknek kínált funkciók: önéletrajz feltöltése, megjelenítése, PDF formátumú nyomtatása; állás-

ajánlatok közötti keresés, szűrés; közvetlen jelentkezés az állást kínáló foglalkoztatóhoz, térképes megjele-

nítés.) 

– www.palyaorientacio.munka.hu (jellegzetes döntési pontok a tanulás és a munka világába - A portál a 
pályaválasztási és pályamódosítási döntést előkészítő ismereteket tartalmaz és különböző célcsoportok ki-

szolgálását valósítja meg: általános iskolás, középiskolás, felnőtt, szakember, intézmény, szülő. A tartalom 

célcsoport-specifikusan érthető el az oldalon, tehát mindenki az életkorának, élethelyzetének megfelelően 

válogathat az eszközök-készlet és információk közül.) 

– http://ommf.gov.hu (irányadó jogszabályok, tájékoztató anyagok) 
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