
AZ IFJÚSÁGI GARANCIA 

RENDSZER ÉS A KERETÉBEN

MEGVALÓSULÓ GINOP-5.2.1. 

PROGRAM EREDMÉNYEI, 

LEHETŐSÉGEI

ZALA MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL



Azok a 25 alatti fiatalok (betöltött 15 év 
és még nem betöltött 25 év):

• akik nem dolgoznak és

• nem tanulnak (nappali tagozatos 
tanulói jogviszonnyal nem 
rendelkeznek (NEET fiatalok)

Az Ifjúsági Garancia Program alanyává 
válik a fenti kritériumoknak megfelelő, 
a Zala Megyei Kormányhivatal járási 
hivatalainak foglalkoztatási osztályain  
regisztrált fiatal.

• Kik tartoznak az

Ifjúsági Garancia

Program 

célcsoportjai

közé?

CÉLCSOPORT



Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló munkaerőpiaci 

program 

(GINOP 5.2.1 – Ifjúsági Garancia)

BELÉPÉS
Járási H FO 

adatrögzítés

Ajánlattétel

Megvalósítási szakasz GINOP 5.2.1

cél: mp-i integráció támogatása a 

foglalkoztatási eszköztárral

IG ajánlat előkészítő 

(szolgáltatási) szakasz

Fiatalok vállalkozóvá 

válása

(5.2.2, 5.2.3.)

I. Komponens - képzés

II. Komponens - 3 MFt

tőke

Magyar 

Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány

Gyakornoki 

program 

pályakezdőknek 

(5.2.4)

tapasztalatszerz

és

A digitális szakadék 

csökkentése (6.1.2)

Idegen 

nyelvi 

készségek 

fejlesztése 

(6.1.3)

Első interjú (profiling)

Alkalmassági vizsgálatok

„külső” ajánlatmegvalósítás

inaktív 
fiatalok

Nyilvántartott 

álláskeresők,

szolgáltatást kérők,

közvetítést igénylők.

IGR 

megáll

apodás

Részvételi szakasz - kormányhivatal

1.

2.

3.

Támogatás

• Képzés, ker.pótló

• Bértámogatás

• Bérköltség

• Útiköltség

• Lakhatási tám.

• Vállalkozóvá válás 

6 havi támogatása

Szolgáltatás

• Mentor

• Egyéni 

álláskeresési 

tanácsadás

• Álláskeresési 

technikák

• Mpi. Információ-

nyújtás

„belső” ajánlatmegvalósítás

Közoktatás, 

Szakképzés

Elsődleges 

munkaerőpiac

TOP-

programok
TOP 

programok



• a 25 év alatti fiatalok

segítségnyújtásban részesüljenek, annak 

érdekében, hogy a munkaerőpiac aktív 

résztvevőivé váljanak

• javuljon a 25 év alatti fiatalok munkaerő-

piaci helyzete, s megvalósuljon a 

munkaerőpiaci integrációjuk

• 3 célcsoport: kevesebb mint 6 hónapja 

munkanélküli, legalább 6 hónapja 

munkanélküli, inkatív

• Célja

GINOP-5.2.1 IFJÚSÁGI GARANCIA PROGRAM



1) Vissza a képzésbe /személyének, 

elképzeléseinek megfelelő, munkaerő-

piac követelményeit figyelembe vevő 

tanfolyam/

2) Belépés/újra belépés a munka 

világába:

• munkavállalóként

• vállalkozóként

3) Munkaerőpiaci szolgáltatással az 

egyén mentális, szakmai, 

pályaválasztási támogatása

/mentorálás, munkatanácsadás,

álláskeresési tanácsadás stb./

• Támogatási 

lehetőségek 

három fajtája

FIATALOK TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEI AZ 

IFJÚSÁGI GARANCIA PROGRAMON BELÜL



• Képzési díj 100 %-a

• Utazási költségtérítés 100 %-a

• Keresetpótló juttatás: 2.700 

Ft/nap (egy hónapban 

maximum br. 81.000 Ft)

• Maximális hiányzás 20 %, 

ellenkező esetben 

visszafizetési kötelezettség

Képzési 

támogatások a 

GINOP-5.2.1. 

munkaerőpiaci 

programban

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS



Bértámogatás:

– Támogatás időtartama: legfeljebb 8 hónap, 
további  4 hónapos továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséggel

– Támogatás mértéke: jelenleg bruttó 
200.000.- Ft/hó munkabér és járuléka 
legfeljebb 70%-nak megfelelő összeghatárig

FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK – 1. 



Bérköltség támogatások:
• Bérköltség támogatás munkatapasztalat szerzésének céljából

– Támogatás időtartama: 90 nap

– Támogatás mértéke : jelenleg bruttó 200.000.- Ft/hó munkabér és 
járuléka 

• Bérköltség támogatás alacsony iskolázottságú fiatalok 
támogatására

– Támogatás időtartama: 10 hónap, további 5 hónapos 
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel

– Támogatás mértéke : legfeljebb a minimálbér másfélszerese és a 
járuléka

• Bérköltség támogatás nem alacsony iskolázottságú fiatalok 
támogatására

– Támogatás időtartama: 6 hónap, további 3 hónapos 
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel

– Támogatás mértéke : legfeljebb a minimálbér másfélszerese és a 
járuléka

FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK – 2.



Vállalkozóvá válási támogatás:

– Támogatás időtartama: legfeljebb 6 hónap

– Folyósított támogatás mértéke: 

havonta a mindenkori minimálbér összege

(2018. évben: 138.000.- Ft/hó)

FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK – 3.
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IGR belépések

Megszólítottak száma

EREDMÉNY: BEVONÁSOK

2018.04.30-I ÁLLAPOT SZERINT

* GINOP-5.2.1. össz. indikátor létszám: 4582 fő



EREDMÉNY- TÁMOGATÁSI FORMÁK ARÁNYA 

2018.04.30-I ÁLLAPOT SZERINT



A célcsoportok projektben tartása, egyéni fejlődése 
érdekében nyújtott szolgáltatás:

– Összesen 6 mentor

– A projekt időtartama alatt a GINOP-5.2.1. 
munkaerőpiaci programban minimum 1000 főt 
mentori szolgáltatásba kell nyújtani

• Mentorálás

SZOLGÁLTATÁS 1.



- Egyéni tanácsadás

- Egyéni munkatanácsadás 

- 350 fő részére 620 alkalommal

- Egyéni álláskeresési tanácsadás

- 350 fő részére 620 alkalommal

- Csoportos tanácsadás

- Álláskeresési technikák oktatása

- 20 csoport részére (8-10 fő; 3 nap)

• Tanácsadás

SZOLGÁLTATÁS 2.



• Program célja: fiatalok felkészítése saját 

vállalkozásuk alapítására, önfoglalkoztatóvá 

válásra

• Közreműködő szervezet: Magyar 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány; Zala 

megyében: Zala Megyei 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

• 1. komponens /5.2.2/: szakmai támogatás 

(képzés, mentorálás, üzleti tervben segítség 

nyújtás)

• 2. komponens /5.2.3/: tőkejuttatásos

támogatásra pályázat, maximum 3 millió Ft 

összeg erejéig 10 % önerővel

• "Segítünk indítani" 

- Fiatalok

vállalkozóvá

válásának

támogatása az

Nyugat-Dunántúli

Régióban

GINOP-5.2.2 (ÉS -5.2.3)



• Bevonási kritérium:

– Fiatal az IGR alanya legyen

– Más vállalkozásban többségi tulajdonnal ne 

rendelkezzen

• Sikeres üzleti tervvel rendelkező fiatal, 

vállalkozás alapítás után pályázhat a 

tőkejuttatásos támogatásra

• Képzésben részt vevő, azt befejező 

fiatalok érdeklődés esetén 

irányíthatóak a programba ( ha az IGR 

kritériumnak továbbra is megfelelnek)

• "Segítünk indítani" 

- Fiatalok

vállalkozóvá

válásának

támogatása az

Nyugat-Dunántúli

Régióban

GINOP-5.2.2 (ÉS -5.2.3)



• Program célja: A szakképzésből kilépő 
fiatalok elhelyezkedésének, 
munkatapasztalat szerzésének 
elősegítésére

• Közreműködő szervezet: Győri Műszaki 
Szakképzési Centrum; Zala megyében: 
Szakképzési Centrumok

• Bér- és járuléktámogatás nyújtása 
gyakornoki foglalkoztatás keretében 
minimum 9 hónapon keresztül, 
továbbfoglalkoztatással

• Lehetőséget teremt segítő vállalati 
gyakornoki kapcsolattartó tevékenység 
ellátására 

• Segítséget nyújt az új munkahely tárgyi 
és infrastrukturális feltételeinek 
kialakítására is

• Gyakornoki

program 

pályakezdők

támogatására

GINOP-5.2.4



• Fiatal IGR alannyá válik, gyakornoki 
programba történő irányítása 
megtörténik; foglalkoztató gyakornoki 
pályázatát sikeres elbírálják, 
gyakornoki munkaszerződés létrejön

• Képzésben részt vevő, azt befejező 
fiatalok érdeklődés esetén 
irányíthatóak a programba (ha az 
IGR kritériumnak továbbra is 
megfelelnek)

• Gyakornoki 

program 

pályakezdők 

támogatására

GINOP-5.2.4



• Gyakornoki foglalkoztatás feltételei:
– Nincsen felsőfokú végzettség

– Nem állt munkaviszonyban a támogatást 
igénylő vállalkozással

– IGR alany

– GINOP-5.2.1. bértámogatás után 12 hónapig 
nem irányítható a fiatal gyakornoki 
foglalkoztatásba

– Egy gyakornok csak egyszer vonható be

• Gyakornoki 

program 

pályakezdők 

támogatására

GINOP-5.2.4



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

BAKOS-KOVÁCS VANDA

PROJEKTMENEDZSER

TEL: 92/509-853

E-MAIL: 

BAKOS.VANDA@ZALA.GOV.HU


