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MUNKAERŐ-PIACI ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ 
TEMATIKUS PROJEKTEK 

 

PÁLYÁZAT CÉLJA: 

− A felhívás célja a szociális partnerek társadalmi és munkaerő-piaci szerepvállalásának erősítése, 
képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése és olyan tevékenységek megvalósításának 
támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások 
munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez 
és szolgáltató szerepének növeléséhez. 

− A felhívás keretében a szociális partnerek egy általuk képviselt ágazathoz vagy munkavállalói csoporthoz 
szorosan kapcsolódó, aktuális munkaerő-piaci kihívás kezeléséhez járulhatnak hozzá tematikus/ágazati 
projektjük megvalósításával. A projektek keretében olyan témák feldolgozására kerülhet sor, amelyek 
hosszútávon javítják a foglalkoztathatóságot, alkalmazkodóképességet, termelékenységet és a 
versenyképességet. 

− A pályázati felhívás keretében feldolgozott témákhoz kapcsolódóan kísérleti (pilot) projekt 
megvalósítására is sor kerülhet, melynek során a projekt keretében kidolgozott megoldás gyakorlatba 
való átültetése érdekében a pályázók olyan tevékenységet valósítanak meg, amely egy komplex probléma 
megoldása érdekében, kis mintán, illetve szűk, de állandó résztvevői kör bevonásával valósítanak meg. A 
kísérleti projekt valós feltételek közt, alacsony idő- és költség-ráfordítással, tehát hatékonyan próbálja 
ki az adott tevékenységet, ugyanolyan szakmai igényességgel, mint egy hasonló, nagyobb léptékű 
fejlesztés. Célja a nagyobb léptékű tevékenység megalapozása, eredményes beágyazódásának segítése. 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

− Önállóan, konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként: 

 Munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek 
(szociális partnerek), valamint ezek szövetségei, köztük az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban 
tagsággal rendelkező munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint ezek 
szövetségei. 

− Konzorciumi tagként: 

 felsőoktatási intézmények, 

 kutatóintézetek, kutatással foglalkozó nonprofit szervezetek. 

− A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek közösen vagy önállóan egyaránt 
benyújthatnak támogatási kérelmet. 

− A konzorcium tagjainak maximális száma 4 db. 

− Egy szervezet önállóan vagy konzorciumvezetőként csak két támogatási kérelmet nyújthat be. Egy 
szervezet konzorciumi tagként maximum 4 projekt kapcsán nyújthat be támogatási kérelmet. Egy 
szervezet összesen maximum 4 támogatott projektben vehet részt. 

− A felsorolt témák közül egy adott téma kidolgozására ágazatonként, illetve alágazatonként csak egy 
projekt támogatható. 



 

− Gazdálkodási forma: 

 GFO 312 – Központi költségvetési szerv, 

 GFO 512 – Szakszervezet, 

 GFO 513 - Egyéb munkavállalói érdekképviselet, 

 GFO 514 – Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet, 

 GFO 517 – Egyéb szövetség, 

 GFO 529 – Egyéb egyesület, 

 GFO 549 - Egyéb köztestület, 

 GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy, 

 GFO 561 – Közalapítvány, 

 GFO 562 – Közalapítvány önálló intézménye, 

 GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye, 

 GFO 569 – Egyéb alapítvány, 

 GFO 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 

 GFO 573 – Nonprofit részvénytársaság, 

 GFO 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 

− Ágazatok és alágazatok: 

 "A" – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

 "B" – Bányászat, kőfejtés 

 "C" – Feldolgozóipar 

 Élelmiszer- és italgyártás 

 Textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 

 Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása 

 Papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 

 Vegyi anyag, –termék gyártása, gyógyszergyártás 

 Gumi-, műanyag termék gyártása 

 Nemfém ásványi termékgyártás 

 Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 

 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 

 Villamos berendezés gyártása 

 Gép, gépi berendezés gyártása 

 Közúti és egyéb jármű gyártása 

 Bútorgyártás 

 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 



 

 "D" – Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 

 "E" – Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

 "F" – Építőipar 

 Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása 

 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 

 Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 

 "H" – Szállítás, raktározás 

 Szállítás (szárazföldi, csővezetékes, vízi, légi) 

 Raktározás, tárolás 

 Postai, futárpostai tevékenység 

 "I" – Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

 "J" – Információ, kommunikáció 

 "K" – Pénzügyi, biztosítási tevékenység 

 "L" – Ingatlanügyletek 

 "M" – Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

 "N" – Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 

 "O" – Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 

 "P" – Oktatás 

 "Q" – Humán-egészségügyi, szociális ellátás 

 "R" – Művészet, szórakoztatás, szabadidő 

 

KERETÖSSZEG: 

− 4 Mrd Ft 

 

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

− 110-400 db 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

− 10-50 M Ft 

 A konzorciumi tagok tagi szintű támogatási igényének külön-külön el kell érnie az összes 
igényelt támogatás legalább 15%-át. 

 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

− 100% 



 

 

ELJÁRÁSREND: 

− standard, szakaszos 

 

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

− 2018. szeptember 10-től 2018. december 3-ig 

− Határnapok: 

 2018. szeptember 28. 12:00 

 2018. október 30. 14:00 

 2018. december 3. 12:00 

 

PROJEKTIDŐSZAK: 

− Pilot projektelem megvalósítása nélkül: 12-18 hónap 

− Pilot projektelem megvalósításával: 12-24 hónap 

− Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a projekt fizikai befejezését követő 90. nap, de legkésőbb 
2021. március 31. 

− A projekt megvalósítása során minimum 2, 12 hónapnál hosszabb megvalósítási idő esetén 3 
mérföldkövet kell tervezni. 

 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

− A felhívás keretében az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, 
Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók területén hatást kifejtő projektekre 
nyújthatók be támogatási kérelmek. 

− A projekt megvalósítása során a kísérleti (pilot) projektelembe bevont munkáltatóknak az ország hat 
kevésbé fejlett régiójának egyikében székhellyel, vagy telephellyel kell rendelkeznie. A kísérleti (pilot) 
projektelembe csak olyan munkavállaló (beleértve a gyakornokot is) vonható be, aki lakóhellyel vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-
alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében. 

− A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, vagy 
telephelye, vagy a 2012. évi I. törvény 272. § (8) bekezdés szerinti helyszín lehet. Nem támogatható a 
Közép-magyarországi régió területén lévő helyszínen megvalósuló szakmai rendezvény, képzés. 

− A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, 
telephelyre) kell számvitelileg aktiválni. 

 

  



 

TÉMATERÜLETEK: 

A felhívás keretében az alábbi tématerületekhez kapcsolódó projektek nyújthatók be: 

− az idősödő társadalomból fakadó munkaerő-piaci kihívások kezelése és az időskori munkaerő-piaci 
aktivitás elősegítése; 

− a munka jövője (tekintettel többek között a technológiai fejlődésre, automatizációra, digitalizációra, a 
változó készségigényekre, az idősödő munkavállalókra, valamint a globális változásokra); 

− munkahelyi diverzitás kezelése és az ezzel járó lehetőségek kihasználása; 

− a munkaerő-piacon az egyenlő bánásmód elősegítése, a szegregáció megelőzése; 

− a nők és a férfiak egyenlő munkaerő-piaci esélyeinek előmozdítása; 

− a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai; 

− a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások; 

− munkaerő-igények és készségigények előrejelzése; 

− munkaerő-piaci átmenetek elősegítése; 

− munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére; 

− minőségi munkahelyek; 

− a munka és a magánélet összehangolását segítő Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldások, 
rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, szemléletformálás; 

− zöld- és kék-gazdaság, környezetvédelem, környezettudatosság; 

− közösségi megoldások a gazdaságban („sharing economy”); 

− a válságban lévő ágazatok kilábalási, megújulási terveinek kidolgozása (innovatív megoldások, új 
technológiák alkalmazása stb.); 

− alkonygazdaság fejlesztési lehetőségeinek kimunkálása, az egészségügyi szektor piaci alapon működő 
részének foglalkoztatási potenciálja; 

− a generációk közötti együttműködés elősegítése a munkahelyeken; 

− vállalatok társadalmi felelősségvállalásának elősegítése; 

− a kiskereskedelmi boltok társadalmi felelőssége és munkaerő-piaci potenciálja az alacsony lakosságszámú 
településeken; 

− a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálása; 

− felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a 
válsághelyzetek kezelésének módjaira; 

− munkavédelmi, munkahelyi egészséggel összefüggő kutatás a honvédelem, a sütőipar, a gépjármű-, 
motorkerékpár kereskedelme, javítása, a gép, gépi berendezés gyártása, és az ipari gép, berendezés, 
eszköz javítása alágazatok területén. 

 

  



 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Kötelezően megvalósítandó, öná llóan nem támogatható tevékenységek 

− Szakmai, módszertani fejlesztések a felsorolt témák valamelyikéhez kapcsolódóan (az alpontok 
mindegyike kötelező): 

1. foglalkoztatási, munkaerő-piaci, munkajogi, munkaügyi témájú tanulmányok, hatásvizsgálatok, 
elemző tanulmányok készítése; 

2. adatgyűjtés és adatfeldolgozás; 

3. a munkaerő-piaci kihívás kezelését célzó megoldási javaslat, módszertan kidolgozása a 
kutatások/elemzések eredményein alapulva. 

− Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok 
megvalósítása (az 1-2. pont kötelező, a 3-4. pontok közül minimum egy tevékenység megvalósítása 
kötelező): 

1. a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztása a célcsoporttal 
(munkáltatók és vagy munkavállalók, szakmai partnerek, egyéb érintett célcsoportok); 

2. a szakmai, módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé tétele online szakmai felületeken; 

3. egyéb célzott szemléletformáló és/vagy információs kampányok megvalósítása; 

4. javaslatcsomag készítése a döntéshozók részére, összefüggésben az adatfelvétellel és 
elemzésekkel. 

− Projekt-előkészítési tevékenységek (minden tevékenység kötelező): 

1. megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek terjedelme mellékletekkel együtt nem 
haladhatja meg az 1 szerzői ívet; 

2. szakmai, módszertani fejlesztések terv elkészítése, mely kísérleti (pilot) projekt megvalósítása 
esetén tartalmazza a kísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertanát is (terjedelme nem 
haladhatja meg a 2 szerzői ívet – kísérlet (pilot) projektterv esetén, egyéb esetben 1 szerzői ív), 
lektorálása. 

− Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati 
alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával (30 millió Ft igényelt támogatási összegtől kötelező) 
– az alpontok közül legalább három kötelezően megvalósítandó tevékenység: 

1. célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás); 

2. módszertan részletes kialakítása, kipróbálása, adaptálása; 

3. képzés; 

4. szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára; 

5. szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára; 

6. szolgáltatásfejlesztés 

7. tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése; 

8. tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése; 

9. a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, értékelése és közzététele. 

  



 

− Szociális partnerek kapacitásfejlesztése: 

 szakmai gyakornok biztosítása a szociális partnereknél történő foglalkoztatás és munkaerő-
piaci tapasztalatszerzés, valamint a szervezetek fiatalabb generációk irányába történő nyitásának 
megvalósítása érdekében. 

− Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

 

 

Választható, öná llóan nem támogatható tevékenységek 

− Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati 
alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával (30 millió Ft igényelt támogatást nem meghaladó 
támogatási kérelem esetében) – az alpontok közül legalább három kötelezően megvalósítandó: 

1. célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás); 

2. módszertan részletes kialakítása, kipróbálása, adaptálása; 

3. képzés; 

4. szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára; 

5. szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára; 

6. szolgáltatásfejlesztés 

7. tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése; 

8. tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése; 

9. a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, értékelése és közzététele. 

− Nemzetközi és európai uniós együttműködés 

1. közös kezdeményezések, programok lebonyolítása; európai uniós és nemzetközi (bipartit) 
együttműködések kezdeményezése, kiterjesztése, azokhoz való kapcsolódás, európai bipartit 
megállapodások átvétele, a hazai szociális partnerek részvételével, illetve képviseletében kötött 
európai szintű bipartit megállapodások alkalmazása; 

2. külföldi jó gyakorlatok vizsgálata és azokkal kapcsolatos magyarországi adaptációs javaslatok 
elkészítése; 

3. tanulmányutak (kizárólag az 1. tevékenység megvalósítása esetén támogatható). 

− Szociális partnerek kapacitásfejlesztése: 

1. a szervezet tisztségviselőinek, munkavállalóinak képzése; 

2. felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel való együttműködés; 

3. szociális partnerek közös kezdeményezéseinek, programjainak (pl. szemináriumok, kiadványok, 
közös kutatás) lebonyolítása; 

4. szervezetek közötti rendszerszerű együttműködés kialakítása; 

5. érdekképviseleti platformok létrehozása és működtetése. 

  



 

− Képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó tevékenységek: 

1. kollektív szerződések megkötésének támogatása és a kiterjesztés intézményrendszere 
alkalmazásának elősegítése, jogi, szakmai támogatása; 

2. kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése (informálás, értelmezés, az 
alkalmazásra vonatkozó szakértői segítségnyújtás); 

3. a hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzések, adatgyűjtés (adatfelvétel) 
és feldolgozások, felmérések készítése és frissítése; 

4. fordítások elkészítése; 

5. statisztikai adatok vásárlása, nyilvánosságra hozatala. 

− Projekt-előkészítési tevékenységek: 

1. közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is; 

2. kísérleti (pilot) projekt terv készítése. 

− Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek: 

1. a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, 
pénzügyi menedzser) alkalmazása; 

2. a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása; 

3. projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és 
adminisztrációt támogató tevékenységek. 

− Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek: 

1. könyvvizsgálat lefolytatása a projekt végén; 

2. adminisztrációs, projekt végrehajtást támogató tevékenységek. 

 

BELSŐ KORLÁTOK: 

Költségtípus 
Maximális 
mérték (%) 

Maximális mérték átalány alapú 
elszámolás esetén 

Projekt előkészítése, tervezés 

11% - 
Közbeszerzési eljárások 

lefolytatása 

Projektmenedzsment 

Könyvvizsgálat 

Tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosítása 

0,5% 
15% 

Általános költségek (rezsi) 1% 

Beruházások 15% - 

Képzési költségek 2.000 Ft / fő / óra - 
 

 



 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: 

− A támogatást igénylő vállalja, hogy az alábbi tevékenységeket a projekt megvalósítás befejezésétől 
számított 3 évig fenntartja: 

 a szakmai tartalmak elérhetőségét; 

 a projekt során kialakított szakmai honlapot; 

 eszközöket, esetleges informatikai fejlesztéseket. 

 


