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A JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁST CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS 
TÁMOGATÁSA 

 
PÁLYÁZAT CÉLJA: 

− A Felhívás célja, hogy ösztönözze a jogszerű foglalkoztatást a munkavállalók és munkáltatók 
ismereteinek bővítésével, ingyenes tanácsadási szolgáltatásokkal, segítse a munkáltatók, munkáltatói 
érdekképviseletek és a munkavállalói érdekképviseletek, illetve az üzemi tanács közötti kollektív 
munkaügyi viták rendezését hatékony alternatív vitarendezési mechanizmusokkal. 

 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

− Munkavállalói érdekképviseleti szervezetek: 

 Autonóm Szakszervezetek Szövetsége 

 Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 

 Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 

 Munkástanácsok Országos Szövetsége 

 Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 

 Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 

− Munkáltatói érdekképviseleti szervezetek: 

 Agrár Munkaadói Szövetség 

 Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége 

 Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 

 Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége 

 Ipartestületek Országos Szövetsége 

 Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége 

 Magyar Iparszövetség 

 Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 

 Általános Fogyasztói Szövetségek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 

 
Egy érdekképviseleti szervezet egy régió tekintetében csak egy egyéni vagy konzorciumi támogatási kérelmet 
nyújthat be. Amennyiben a támogatást igénylő önállóan vagy konzorciumi tagként ugyanazon régióra jelen 
Felhívásra egyszerre több kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a 
többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. 
 
  



 

A PÁLYÁZATKÉPESSÉG ALAPFELTÉTELEI: 

− Nem nyújtható támogatás azon igénylő részére: 

 amelynek a támogatási kérelem benyújtásának pillanatában legutolsó, teljes, lezárt üzleti 
évében az összes bevétel összege nem éri el az igényelt támogatás összegének legalább 50%-át; 

 amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH 
által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában. 

 
A fenti feltételeknek konzorcium esetén minden konzorciumi tagnak meg kell felelnie. 
 
KERETÖSSZEG: 

− 3,5 Mrd Ft 

 
TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

− 6 db (kevésbé fejlett régiónként 1-1 db) 

 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

− 350-583 M Ft 

 
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

− 100% 

 
ELŐLEG: 

− A megítélt támogatás 25%-a 

 
ELJÁRÁSREND: 

− standard (egyfordulós), szakaszos 

 
BENYÚJTÁS MÓDJA: 

− online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül 

 
BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

− A támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. 

− Első szakasz: 2015. október 1-től 2015. október 31-ig. 

− Újabb benyújtási szakasz megnyitására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a kevésbé fejlett régiók 
bármelyikében az első szakaszban nem volt lehetőség nyertes támogatási kérelem kiválasztására, vagy a 
támogatási szerződés megkötésére nem került sor, illetőleg a támogatási szerződés bármely okból 
megszűnt. 

 



 

PROJEKTIDŐSZAK: 

− A projekt a felhívás közzétételét követő napon saját felelősségre megkezdhető 

− A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb 2019. június 30-ig 

− Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. 

 
TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

− A projekt az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-
dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régió valamelyikére terjed ki, azokban fejti ki hatását. 

− Jogsegélyszolgálattal kapcsolatos területi korlátozások: 

 A Közép-magyarországi Régió területén lakóhellyel rendelkező munkavállaló számára 
nyújtott szolgáltatás csak azzal a feltétellel támogatható, ha bejelentett tartózkodási hellyel 
rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-
dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében, és a szolgáltatás helyszíne 
a tartózkodási helye szerinti régióban van. 

 Közép-magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás számára csak akkor nyújtható 
szolgáltatás, ha a kevésbé fejlett, fentiekben felsorolt régiók valamelyikében fiókteleppel 
rendelkezik, és a szolgáltatás helyszíne a fióktelep szerinti régióban van. 

 Nem támogatható a Közép-magyarországi Régió területén lévő helyszínen megvalósuló 
szakmai rendezvény, képzés, szolgáltatásnyújtás. 

− Döntőbírói szolgáltatással kapcsolatos területi korlátozások: 

 A Közép-magyarországi Régió területén székhellyel rendelkező munkavállalói 
érdekképviselet vagy ott megválasztott üzemi tanács számára nyújtott szolgáltatás csak azzal a 
feltétellel támogatható, ha az érdekvita helye a kevésbé fejlett régiók valamelyikében van, 
vagy azt érinti. 

 A Közép-magyarországi Régió területén székhellyel rendelkező munkáltatói érdekképviselet 
számára csak akkor nyújtható szolgáltatás, ha az érdekvita helye a kevésbé fejlett régiók 
valamelyikében van, vagy azt érinti. 

 Nem támogatható a Közép-magyarországi Régió területén lévő helyszínen megvalósuló 
szakmai rendezvény, képzés, döntőbírói szolgáltatás. 

 A döntőbírói szolgáltatás az érdekvita helye szerinti kevésbé fejlett régiók valamelyikében 
történhet. 

 
CÉLCSOPORT: 

− A Felhívás megjelenésekor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban tagsággal rendelkező 
munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek. 

− Előnyt élveznek azok a támogatási kérelmek, amelyek a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti 
szervezetek együttműködésén alapulnak. 

 
  



 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projekt előkészítése: 

− Megvalósíthatósági tanulmány és résztanulmány elkészítése, 

− Projektirányítás rendszerének kialakítása és projektirányítási kézikönyv elkészítése; egységes 
projektműködési módszertan kialakítása, amely kiterjed az alábbiakra: 

 a projektben résztvevő partnerek feladatainak lehatárolása; 

 a projekt szakmai felügyeletét biztosító feladatok; 

 projektmenedzsment felépítése, felelősségi viszonyok, folyamattervezés és HR, egyéb 
erőforrás-menedzsment belső-, külső kommunikáció rendje; 

 a projekt módszertani eljárásrendjeinek elkészítési és jóváhagyási folyamata; dokumentumok 
kezelésének rendje; 

 szakmai minőségbiztosítási rendszer leírása; 

 pénzügyi kontrolling rendszer leírása (cash-flow menedzsment, elszámolások, beszerzések 
tervezése és lebonyolítása); 

− Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek  

 
Projektmenedzsment: 

− Legalább 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi menedzser alkalmazása a projektmenedzsmenti 
feladatok ellátására; 

− A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatársak alkalmazása; 

− A projektmenedzsment hardver és szoftver beszerzései. 

 
Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek: 

− Munkajogi jogtudatosságot, foglalkoztatás jogszerűségét támogató jogsegélyszolgálatok 
működtetésével összefüggő feladatok: 

 Munkavállalók, munkáltatók, egyéni- és kisvállalkozást alapítani szándékozók részére 
biztosított jogi információszolgáltatás; 

 Munkajogi, társadalombiztosítási jogi, munkavállalással, alkalmazással és vállalkozóvá válással 
összefüggő jogérvényesítéshez kapcsolódó iratszerkesztés; 

 Egyéni és csoportos munkajogi, társadalombiztosítási jogi, munkavállalással, alkalmazással és 
vállalkozóvá válással összefüggő jogvédelem, jogérvényesítés, jogi tanácsadás; 

 A régióban található munkavállalók/munkáltatók részére szervezett (csoportos) tájékoztatás a 
jogszerű foglalkoztatásról, a jogszerűtlen foglalkoztatás következményeiről; 

 Az ügyfélforgalom nyilvántartása; 

 A jogesetek értékelése, feldolgozása, statisztikák készítése; 

 Szakmai tájékoztatás, kommunikáció, nyilvánosság biztosítása (a kötelező nyilvánossági 
előírásokon túlmenően); 



 

 Együttműködés a többi nyertes támogatást igénylővel, illetve a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával, valamint a Közép-
magyarországi régió területén hasonló célú fejlesztést megvalósító szervezettel; 

 Az egységes működés érdekében koordinációs tevékenység megvalósítása; 

 A jogsegélyszolgálat hatékony, minőségi ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakmai 
képzésszervezés a projektben szakmai feladatokat ellátó személyek és jogászok számára 
(kompetenciafejlesztés és/vagy továbbképzés); 

 A megvalósítás helyszínein nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos ellenőrzése; 

 A szolgáltatási helyszínek biztosítása, helyszínek közötti koordináció; 

 Egyéb, a jogszerű foglalkoztatás elterjesztéséhez kapcsolódó, a projekt céljainak megfelelő 
szakmai tevékenység az elszámolható költségekre vonatkozó előírásoknak való megfelelés és 
indokoltság alátámasztása esetén. 

− A munkáltatók, munkáltatói érdekképviseletek és a munkavállalói érdekképviseletek, illetve az üzemi 
tanács közötti kollektív munkaügyi viták, érdekviták egyeztetői, békéltetői, közvetítői, tanácsadói, 
döntőbírói szolgáltatások mint alternatív vitarendezési eszközök biztosítása: 

 Az egyeztetést, békéltetést, közvetítést, tanácsadást, döntőbírói tevékenységet ellátó 
személyek (továbbiakban: döntőbírói szolgáltatást nyújtó személyek) és a munkájukat segítő 
szakértők, tanácsadók kiválasztása; 

 Döntőbírói szolgáltatást nyújtó személyek, szakértők, tanácsadók; tevékenységének 
szervezése, a szükséges létszám biztosítása; 

 A döntőbírói szolgáltatást nyújtó személyek képzése; 

 Az alternatív vitarendezési igényekre történő gyors reagálási rendszer egységes 
módszertanának kialakításában és alkalmazásában való részvétel. 

 
Szakmai kommunikációs tevékenységek: 

− Legalább évi 3 tájékoztató, népszerűsítő rendezvény szervezése a jogsegélyszolgálat szolgáltatásaival 
kapcsolatban; 

− Jogszerű foglalkoztatásról szóló tájékoztató kiadványok készítése és sokszorosítása, elektronikus 
közzététele munkavállalóknak, illetve munkáltatóknak; 

− Regionális szintű kommunikáció a munkavállalói és munkáltatói kollektív vitarendezést szolgáló 
egyeztetői, békéltetői, közvetítői, tanácsadói, döntőbírói szolgáltatásokról; 

− Legalább évi 3, az egyeztetői, békéltetői, közvetítői, tanácsadói, döntőbírói szolgáltatások, mint 
alternatív vitarendezési eszközök szolgáltatás céljait népszerűsítő rendezvény és szakmai fórum 
szervezése. 

− Az egyeztetői, békéltetői, közvetítői, tanácsadói, döntőbírói szolgáltatások, mint alternatív 
vitarendezési eszközök szolgáltatás tartalmát ismertető, céljait népszerűsítő papír alapú és online 
tájékoztatók készítése és sokszorosítása. 

 
  



 

Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek: 

− Könyvvizsgálat lefolytatása; 

− Kötelező nyilvánosság biztosítása; 

− Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek. 

 
FENNTARTÁSI IDŐSZAK: 

− 5 év 

− A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket, 
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig az alábbiak szerint tartja fenn: 

 Biztosítja a projekt hátterét, fejlesztéseit és eredményeit tartalmazó honlap és annak 
tartalmának folyamatos elérhetőségét; 

 Döntőbírói szolgáltatást nyújtó személyek régiós névjegyzékét évente frissítve közzéteszi; 

 Jogsegély-szolgáltatás fenntartását a projekt fizikai befejezését követő hat hónapban 
biztosítja az alábbi korlátozással: önköltségi szolgáltatási díj szedhető. 

 
MÉRFÖLDKÖVEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK: 

 

Mérföldkő megnevezése Output 
Legkésőbbi 

teljesítési időpont 

Egységes működési szabályzat a 
döntőbírói szolgálat működésére 

Nyilvánosságra hozott szabályzat, 
döntőbírói szolgálatra vonatkozó pályázat 

közzététele 
2016. február 20. 

Jogsegélyszolgálat működésének 
megkezdése 

Szolgáltatásindításról közlemény 
közzététele 2016. június 30. 

Döntőbírók kiválasztása és felkészítése Felkészített döntőbírók 2016. május 20. 

Évente 3 tájékoztató rendezvény a 
jogsegélyszolgálat, és évente 3 tájékoztató 

rendezvény az egyeztetői, békéltetői, 
közvetítői, tanácsadói, döntőbírói 

szolgáltatások népszerűsítése érdekében 

Tájékoztató rendezvények 
2016. december 31. 
2017. december 31. 
2018. december 31. 

Statisztikai adatszolgáltatás a 
jogsegélyszolgálatról és a döntőbírói 

szolgáltatásról 
Adatszolgáltatás 

2017. április 15. 
2018. április 15. 
2019. április 15. 

 
INDIKÁTOROK: 

− Tájékoztatást és/vagy segítséget kapott munkaerő-piaci szereplők száma 

 1. részindikátor: jogsegély-szolgálati szolgáltatásban részesült ügyfelek száma: 10.850 fő 

 2. részindikátor: a döntőbírói szolgáltatás keretében tanácsadásban részesített ügyfelek száma 

 


