
A szervezet által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások 
megnevezése: 

Munkaerő-piaci programok indításában, ennek keretében szervezi azok végrehajtását, ellátja a 
programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel továbbá a projektek megvalósulásával kapcsolatos 
szakmai és pénzügyi nyomon követési, értékelési feladatokat (320/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdés k) pont), 

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatását, valamint a foglalkoztatási 
válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentését szolgáló 
programok kidolgozásában (152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 96. § (2) bekezdés d) pont), 

Az atipikus foglalkoztatás bővítését célzó programok kidolgozásában (152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 96. § (2) bekezdés d) pont), 

Hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programok kezdeményezésében és 
megvalósításában (152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 96. § (2) bekezdés d) pont), 

Felnőtt- és munkaerőpiaci-képzési programok kidolgozásában, a foglalkoztatás korszerű, 
informatikai eszközökkel támogatott formáinak elterjesztésében (152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 96. § (2) bekezdés d) pont), 

Munkaerőpiaci-szolgáltatások fejlesztésében, szervezésében és biztosításában (320/2014. (XII. 
13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés i) pont, 11.§ (1) bekezdés c) pont), 

A csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében (320/2014. (XII. 
13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont), 

Munkaügyi kutatásokban (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés p) pont),  

Információ nyújtásában, tanácsadás végzésében (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) 
bekezdés g) pont), 

A gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
ennek érdekében közvetlen kapcsolatot tart a megyék (főváros), a járás gazdasági életében részt 
vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyékben működő más szervezetekkel 
(320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés l) pont),  

Ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításában a Társaság által ellátott feladatok 
vonatkozásában (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont), 

A vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos prioritásokról és Cselekvési Tervről 
szóló 1201/2015. (IV. 9.) Korm. határozat végrehajtásában. 

 

Tartalma:  

A Társaság célja a foglalkoztatás elősegítésében és a munkanélküliség mérséklésében való 
közreműködés. 

Az alapcél szerinti tevékenységével foglalkoztatás bővítését, munkahelymegtartást 
eredményező programokat indít és gondoz, a foglalkoztatás elősegítéséhez innovatív 



eszközrendszert szolgáltat, valamint erőforrásokat fejleszt és közvetít, innovatív eszközökkel 
elősegíti a foglalkoztatást, különösen a szociális gazdaság szervezeteinél és a munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében, részt vesz a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, 
az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott 
programok végrehajtásában. 

E tevékenységével közreműködik foglalkoztatási, foglalkoztatást elősegítő oktatási és képzési, 
foglalkozási rehabilitációs, munkaerőpiaci-integrációs, továbbá a vállalkozások foglalkoztatási 
lehetőségeinek bővítését, a szociális gazdaság megerősítését, valamint a foglalkoztatási célú 
civil/nonprofit szféra fejlesztését szolgáló támogatási, intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi 
programok és projektek végrehajtásában, hazai és európai uniós források elosztásában 
támogatásközvetítési szerepet vállal, elősegíti a vállalkozások társadalmi 
felelősségvállalásának érvényesülését.  Részt vesz az Alapító által meghatározott kiemelt 
munkaerő-piaci programok megvalósításában. A Társaság a munkavállalók foglalkoztatásának 
elősegítése és a munkanélküliség mérséklése érdekében közhasznú tevékenységet folytat. 

 

A közszolgáltatások igénybevételének rendje: A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki 
részesülhet. 

 

A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke: nincs 

Az abból adott kedvezmények: nincs 

 

 


