
„AZ IFJÚSÁGI GARANCIA 

RENDSZER” 

és kapcsolata a 

„GYAKORNOKI PROGRAMMAL"



• Az Ifjúsági Garancia Rendszer alapja az Európai Tanács

2013. április 22-i ajánlása, mely szerint a tagállamoknak el kell

érni, hogy „valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahelye

elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy

hónapos időszakon belül színvonalas állásajánlatot kapjon,

illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati

képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön.”

Ifjúsági Garancia Rendszer (IGR)



Ifjúsági Garancia Rendszer 2014-2020

a hazai bevezetés alapelvei

• Központi koordináció, egy belépési pont

• Álláskeresőként nem regisztrált, NEET fiatalok elérése

• Fokozatos bevezetés

• Partnerek/együttműködők rendszere 

• Ifjúsági mentor/tanácsadó hálózat 

• Egyéni fejlesztési terv



Ifjúsági Garancia Rendszer (IGR)

Az IGR első szakaszában (2015.01-2016.09.) az alapvető cél:

Azon 25 év alatti fiatalok számára, akik nem tanulnak,  

és nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon 

belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az 

elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a 

tanulásra. 



Az IGR második szakaszában (2016.10. - 2017.12.) az 
alapvető cél:

Azon 25 év alatti fiatalok számára, akik nem tanulnak,  

és nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak már 4 

hónapon belül valamilyen konkrét lehetőséget kell 

felajánlani. 

Ifjúsági Garancia Rendszer (IGR)
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Jelenleg a Támogatási Szerződésünk módosítás alatt van, melynek 

eredményeként:

• A projekt megvalósítási időszaka: 2015.01.01. – 2021.10.31.

• Fejér megyében a rendelkezésre álló forrás: 5,776 milliárd forint.

• A GINOP-5.2.1-14  projekttel szembeni elvárások megyénket érintően:

A bevonandó ügyfelek létszáma: 5249 fő

Az ügyfelek legalább 61%-ának, azaz 3150 főnek foglalkoztatási 

támogatásban kell részesülnie. 

A programból történő kilépés után 6 hónappal az ügyfeleink 

legalább 30%-nak, azaz 1575 fiatalnak foglalkoztatásban kell 

lennie.

A GINOP-5.2.1-14 „Ifjúsági Garancia” projekt 

az IGR keretében 



Támogatási formák a GINOP-5.2.1-14 program 

keretében

• A programban dolgozó Ifjúsági tanácsadók által a 

humánszolgáltatások széles köre elérhető a fiatalok 

számára, valamint a személyes mentori segítség és a 

tanácsadói szolgáltatás is biztosított ügyfeleinknek;

• Képzési- és vizsgadíj 100%-a; 

•  A képzés idejére keresetpótló juttatást nyújtunk, 

mely jelenleg bruttó 89.705 Ft/hó;



• Bérköltség típusú támogatások, ahol a támogatás 

időszakában 100%-ban finanszírozzuk a bruttó béreket és 

a hozzákapcsolódó szociális hozzájárulási adót.  

○ legfeljebb 90 napos munkatapasztalat-

szerzési támogatás;

○ legfeljebb 10+5 hónapos támogatás az 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők

foglalkoztatása után;

○ legfeljebb 6+3 hónapos támogatás a legalább

középfokú végzettségű fiatalok foglalkoztatásához;

Támogatási formák a GINOP-5.2.1-14 program 

keretében



Támogatási formák a GINOP-5.2.1-14 program 

keretében

• Bértámogatás keretében a hátrányos helyzetű fiatalok 

foglalkoztatás után legfeljebb 6+3 hónapos konstrukció 

keretében a bér és költségeinek 70%-át támogatjuk; 

• Helyi-, helyközi utazási költségek térítése  elsődlegesen          

bérlet formájában 100%-ban;



Támogatási formák a GINOP-5.2.1-14 program 

keretében

• A 25 év alatti fiatalok önfoglalkoztatását vállalkozóvá válás 

támogatásával segítjük, melynek keretében legfeljebb 6 

hónapig havonta, a kötelező legkisebb munkabér összegéig 

terjedő támogatás nyújtható;  

• A projektből lakhatási támogatásra is van lehetőség, amikor 

a lakóhelyüktől távol munkát vállaló fiatalok a bérelt 

lakóingatlan bérleti díjához kapnak segítséget a foglalkoztatási 

szolgálattól, ennek maximális mértéke 100.000 Ft/hó, 

legfeljebb egy évig.    



GINOP-5.2.4 „Gyakornoki program 

pályakezdők támogatására”

A program célja: A szakképzésből kilépő fiatalok 

elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése, 

ösztönözve a vállalati gyakornoki helyek kialakítását. 

Támogatottak köre: Elsősorban a kis- és közepes vállalkozások

Támogatható tevékenységek:

- a gyakornok bérének és járulékának támogatása 9 hónapon 

keresztül, 

- a gyakornoki kapcsolattartók díjazása,

- a gyakornoki hely tárgyi, infrastrukturális feltételeinek kialakítása, 

Támogatás mértéke: 1.900.000 – 30.000.000.- Ft.



GINOP-5.2.4 „Gyakornoki program 

pályakezdők támogatására”

A gyakornoki program, mint „ajánlat”

• A fiatal jelentkezése az IGR-be

• Amennyiben szükséges humánszolgáltatás

• Igazolás az IGR részvételről

• Cég pályázatának része az igazolás



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

Pénzesné Obuch Tímea
FMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

GINOP-5.2.1-14 „Ifjúsági Garancia” program

projektmenedzser


