
Foglalkoztatási 
osztályok 

Cím Telefon 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: I., II., III.  
 

Budapest, 
Heltai Jenő tér 7. 
1039 

243-8663 
243-8664 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
IV. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: IV., XIV., XV. 
 

Budapest, 
Kassai u. 24/b. 
1043 

390-2400 
390-2401 
390-2402 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
VIII. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: V., VII., VIII.  
 

Budapest, 
Kisfaludy u. 11. 
1082 

215-8799 
215-8805 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
IX. Kerületi I. Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: 
IX., XI., XII., XXII.  
 

Budapest, 
Ráday u. 42-44. 
1092 

311-1414  
311-1227 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
IX. Kerületi II. Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: Főváros 
 

Budapest, 
Haller u. 6. 
1096 

334-2926 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
XIII. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: VI., XIII.  

Budapest, 
Katona J. u. 25. 
1137 

320-5668  
320-5662 

 
 
 
 
 
 
 

  

Foglalkoztatási 
osztályok 

Cím 
Telefon 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  
XVI. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 
Illetékessége: X.,XVI.,XVII.  

 

Budapest, 
Vívó u. 2. 
1163 

403-0002 
403-5201 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
XVIII. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: XVIII., XIX.  
 

Budapest, 
Darus u. 5. 
1181 

292-6093 
292-5528 
292-4399 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  
XX. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: XX., XXIII.  
 

Budapest, 
János u. 6. 
1203 

284-6403 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  
XXI. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: XXI. kerület 
 
 

Budapest, 
Mansfeld P. u. 1. 
1211 

277-1033 
277-1433 

 
 
 
 

Ügyfélfogadás valamennyi Foglalkoztatási Osztályon: 
Hétfő, kedd, szerda: 8.30-15.00 óráig 

Csütörtök: 8.30-12.00 óráig csak az első alkalommal 
jelentkezők (nyilvántartásban még nem szereplők), a 

közérdekű munkára jelentkezők számára 
Péntek: 8.30-13.00 óráig 

 

VEKOP 8.2.1-15-2015-00001 

 

 

    

         

              

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

VEKOP 8.2.1-15 

Ifjúsági Garancia a Közép-
magyarországi régióban  

kiemelt projekt 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Szia! 
 
Nem vagy még 25 éves? 
Szeretnél munkatapasztalatot szerezni? 
Szakmát szeretnél szerezni? 
 

Hallottál már az Ifjúsági Garancia nevű 

programról? 
 
Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azok a 15. 
életévüket már betöltött, de a 25. életévüket még 
nem betöltött fiatalok, akik a rendelkezésünkre álló 
információk szerint nem tanulnak, és 
munkaviszonyban sem állnak, lehetőséget kapjanak 
az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, 
vagy a tanulásra.  
 
Célja, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél 
rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, 
inaktivitásban, vagy tanulás nélkül, illetve hogy 
személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-
piaci helyzetük javításához.   
 

 
Kik vehetnek részt a programban? 
 

A támogatás a 25 év alatti (15-24 év közötti) sem 
nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok esetén 
vehető igénybe. E célcsoportba tehát mindazon 
fiatalok beletartoznak, akik a fenti jellemzőkkel 
bírnak, akkor is, ha álláskeresőként vagy egyéb 
módon (akár szolgáltatást, közvetítést igénylőként) 
nyilvántartottak az állami foglalkoztatási szervnél, 
illetve akkor is, ha annak nyilvántartásában 
semmilyen módon nem szerepelnek még.  

 
 
 

Hogyan segíti a program a fiatalok 
munkaerő-piaci helyzetének javítását? 
 

 
Ahhoz, hogy a fiataloknak tett ajánlat 
megvalósulhasson, és ezáltal a munkaerő-piaci 
integráció is mihamarabb bekövetkezzen, a 
program keretein belül az alábbi támogatások 
megítéléséről dönthet a hivatal: 
 

 képzés támogatása (képzési költség 
biztosítása, keresetpótló juttatás, képzéshez 
kapcsolódó utazási költség megtérítése) 
 

 bérjellegű támogatások: 

 bértámogatás  

- „legfeljebb 8+4” (A támogatás folyósítási 

időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 

hónapos támogatás nélküli 

továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása 

mellett, amelynek mértéke a foglalkoztatót 

terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 

legfeljebb 70%-a.) 

 

 bérköltség támogatás  

-  „legfeljebb 90 nap” (munkatapasztalat-

szerzés céljából nyújtható bérköltség 

támogatás, legfeljebb 90 napra.)  

- „legfeljebb 10+5” (Csak alacsony 

iskolázottságú fiataloknak nyújtható. A 

támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 10 

hónap lehet, további 5 hónapos támogatás 

nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

előírása mellett) 

- „legfeljebb 6+3” (A nem alacsony 

iskolázottságú fiatalok esetében nyújtható. 

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 

6 hónap lehet, további 3 hónapos támogatás 

nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

előírása mellett) 

A bérköltség támogatás mindegyikénél 

jellemző a munkabér és a ténylegesen 

fizetendő szociális hozzájárulási adó száz 

százalékos megtérítése, legfeljebb azonban a 

minimálbér másfélszerese és annak szociális 

hozzájárulási adója erejéig. 

 vállalkozóvá válás támogatása  

A projekt keretében csak legfeljebb hat hónap 

időtartamra nyújtható, havonta a kötelező 

legkisebb munkabér összegéig terjedő 

támogatás adható.  

 munkába járás költségeinek térítése, 

lakhatási támogatás 
 

 szolgáltatás igénybevétele 

A támogatási programelem(ek) elkezdéséhez, 

illetve az elhelyezkedés eléréséhez 

szükséges szolgáltatások javasolhatók, 

valamint azok, amelyek a résztvevő egyéni 

fejlesztését szolgálják. (Pl. munkatanácsadás, 

mentori segítségnyújtás, álláskereső 

klubfoglalkozás, állásbörze). Amennyiben a 

szolgáltatás időtartama eléri az 5 napot, 

keresetpótló juttatás, illetve utazási költségek 

megtérítése biztosítható.                                                        
 

 

Hol lehet jelentkezni?  

Az érintett fiatalok a lakcímük/tartózkodási helyük 
szerinti illetékes Kerületi Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályainál tudnak jelentkezni. 
(Az elérhetőségek megtalálhatók a 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest és a 
http://fovaros.munka.hu honlapokon.)  


