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TÁJÉKOZTATÓ
a Létszámleépítések megelőzése és kezelése
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.3.10-17 munkaerőpiaci programról
Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a
támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az
Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a
tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja az Létszámleépítések megelőzése és kezelése
elnevezésű munkaerőpiaci programot, mely személyre szabott szolgáltatásokkal, képzéssel kívánja
segíteni az újbóli elhelyezkedést, a munkanélkülivé válás kivédését. A munkaerőpiaci program
lebonyolítói a kormányhivatalok, szorosan együttműködve a járási hivatalokkal.
Kiknek segít a munkaerőpiaci program?
A munkaerőpiaci programba az a munkavállaló vonható be, akit a munkáltatója által bejelentett
csoportos létszámcsökkentés érint, vagy akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül
megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen
írásban közölte (az Flt. 14.§ (1) e) pontnak megfelelően).

Nem lehet a munkaerőpiaci programba vonni azt a személyt, aki bár egyéb jellemzői alapján a
célcsoportok valamelyikébe tartozhatna, de
− akinek munkaviszony megszűnését a munkáltatója előzetesen nem közölte az állami foglalkoztatási
szervvel, illetve közölte, de a munkavállaló munkaviszonya már megszűnt a munkaadónál (ez
esetben más munkaerőpiaci programokba kísérelhető meg a már nem munkavállaló egyén
bevonása),
− aki a munkaadótól való elbocsátását követően is kereső tevékenységet folytatónak minősülne,
− aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált keretéből, valamint
képzési keretéből támogatásban (hasonló célú, munkaviszonyosok képzése támogatásban)
részesül,
− akinek állami foglalkoztatási szerv által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt,
támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,
− aki másik kormányhivatal által bonyolított munkaerőpiaci programban vesz részt,
− aki más, hasonló célú ESZA, vagy hazai forrásból finanszírozott (pl. OFA „Azonnal cselekszünk”)
projekt egyidejű résztvevője, (kivéve adókedvezményekkel kapcsolatos projekt),
− akivel összefüggésben a kormányhivatal által korábban indított bármely projektet, illetve
projektszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha
az egymást követő munkaerőpiaci programok egymásra épülő segítséget biztosítanak az
egyénnek, például a korábbi program támogatott képzése után a jelen program arra ráépülő vagy
munkahelyi háttérrel bíró képzést támogat. Nem lehet viszont abban az esetben
eltérni (azaz az előző munkaerőpiaci program nyomon követésének
lezárulását ki kell várni), ha az előző segítő program éppen a jelen
program volt, vagy ha az egymást követő programok nem egymásra
épülő segítséget nyújtanak, vagy ha a korábbi programok
segítségével az egyén már komplex segítségben részesült
(azaz szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges
képesítést
szerzett
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támogatásban/vállalkozóvá válási támogatásban részesült). Az Ifjúsági Garancia Rendszerben
való részvételhez, azaz lemorzsolódáshoz/ajánlattételhez kapcsolódó 3 hatásvizsgálat lezárulását
nem kell e szempontból vizsgálni.

A munkaerőpiaci program által nyújtható szolgáltatások, támogatások:
A munkaerőpiaci program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő
tevékenységek választhatók ki a résztvevők számára, amelyek hozzájárulnak a résztvevő
munkaerőpiaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez, továbbá azok, amelyek a képzést,
illetve annak igénybevételét segítik. Az állami foglalkoztatási szerv és az egyén közös elképzelése
alapján kerül sor az egyéni programot tartalmazó megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban
rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos tudnivalókat, az elérendő cél érdekében vállalt
kötelezettségeket.
Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Európai Unió által támogatott
munkaerőpiaci programmal megvalósulhat újbóli elhelyezkedése vagy vállalkozóvá válása. Kérjük,
további kérdéseivel forduljon bizalommal az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységeinek munkatársaihoz.
Lezárva:…………………………, Felelős kiadó:………………………………………….…..
vagy:
Kelt: …………év……….hó………nap.

……………………………………
járási hivatal részéről

A munkaerőpiaci programról tájékoztatásban részesültem, a fenti tájékoztató 1 példányát átvettem.

Kelt: 20.. ……………………

……

A tájékoztatásban részesült munkavállaló aláírása:
.......................................................
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