
Hol lehet jelentkezni? 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és szeretne a 

munkaerő-piaci program résztvevője lenni, vagy további 

kérdése van, kérjük, keresse fel a lakóhelye/tartózkodási 

helye szerint illetékes Kerületi Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályát. 

Foglalkoztatási 
osztályok 

Cím Telefon 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: I., II., III. 
kerület  

Budapest, 
Heltai Jenő tér 7. 
1039 

243-8663 
243-8664 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
IV. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: IV., XIV., XV. 
kerület 

Budapest, 
Kassai u. 24/b. 
1043 

390-2400 
390-2401 
390-2402 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
VIII. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: V., VII., VIII. 
kerület 

Budapest, 
Kisfaludy u. 11. 
1082 

215-8799 
215-8805 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
IX. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

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

Budapest, 
Ráday u. 42-44. 
1092 

311-1414  
311-1227 

 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
IX. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási és Ellátási 
Osztály 

Illetékessége: Fővárosi 
hajléktalan álláskeresők 
ügyeinek intézése 

Budapest, 
Haller u. 6. 
1096 

334-2926 

 

Foglalkoztatási 
osztályok 

Cím Telefon 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
XIII. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: VI., XIII. 
kerület 

Budapest, 
Katona J. u. 25. 
1137 

320-5668  
320-5662 

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

kerület 

Budapest, 
Vívó u. 2. 
1163 

403-0002 
403-5201 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
XVIII. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: XVIII., XIX. 
kerület 

Budapest, 
Darus u. 5. 
1181 

292-6093 
292-5528 
292-4399 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  
XX. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

Illetékessége: XX., XXIII. 
kerület 

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:  8.30-15.00 óráig 
Kedd:  8.30-15.00 óráig 
Szerda:  8.30-15.00 óráig 
Csütörtök: 8.30-12.00 óráig csak az első alkalommal 

jelentkezők (nyilvántartásban még nem 
szereplők), a munkáltatók és a 
közérdekű munkára jelentkezők számára 

Péntek:  8.30-13.00 óráig 
 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a VEKOP 8.2.1-15 kódszámú Ifjúsági 

Garancia a Közép-magyarországi 

régióban című munkaerő-piaci 

program fővárosi részprojektjéről 

Kedves Fiatal Partnerünk! 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével hazánk is 

vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak a munka illetve 

tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz konkrét 

lehetőség felajánlását garantálja, meghatározott 

időtartamon belül. 

Jelen tájékoztatóval szeretnénk röviden ismertetni az 

Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló 

Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban 

című VEKOP 8.2.1-15 kódszámú munkaerő-piaci 

program fővárosi részprojektjét, a programba lépés 

feltételeit, valamint a program nyújtotta 

lehetőségeket. 

 

 
 

 

 

 

 



A munkaerő-piaci program 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. 

A munkaerő-piaci program megvalósításának forrása 

az Európai Szociális Alap (ESZA), és a nemzeti 

társfinanszírozás által biztosított összeg. 

Kik vehetnek részt a programban? 

A 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem 

nem dolgozó fővárosi lakcímmel, vagy tartózkodási 

címmel rendelkező fiatalok. 

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.  

A program több lépcsőben valósul meg. Első lépésben a 

már legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartott 

fiatalokra fókuszál, ezt követően lépésről lépésre 

megoldást találva valamennyi 25 év alatti, tanulmányait 

befejező vagy félbehagyó, elhelyezkedni nem tudó vagy 

állását vesztő és segítséget kérő fiatalra. 

Nem lehet bevonni azt a személyt a munkaerő-piaci 

programba: 

− aki támogatott vagy támogatás nélküli 

foglalkoztatásban/önfoglalkoztatásban, vagy bármely 

forrásból megvalósuló nappali tagozatos 

oktatásban/képzésben, vagy nem nappali munkarendben 

megszervezett, szakképesítés megszerzését célzó 

képzésben vesz részt, 

− aki az Ifjúsági Garancia Rendszerében 

megvalósuló Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci program 

egy másik kormányhivatal által bonyolított 

részprojektjében vesz részt, 

− aki az Ifjúsági Garancia Rendszerében 

megvalósuló Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci program 

adott programlépcsőjében (bármely kormányhivatal 

részprojektjében) már egyszer részt vett, 

− aki az Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci 

programmal párhuzamosan egy időben más, hasonló 

célú projekt keretében ESZA forrásból nyújtott 

támogatásban részesül, 

− akinek az állami foglalkoztatási szerv által 

folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt, 

támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,  

− akivel összefüggésben a kormányhivatal által 

korábban indított bármely projektet, illetve 

projektszakaszt/programlépcsőt érintően a nyomon 

követés időszaka nem zárult le, 

− aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez 

szükséges képesítést szerzett és 

bértámogatásban/bérköltség támogatásban/vállalkozóvá 

válási támogatásban részesült és a TÁMOP programból 

történő kilépést követően kevesebb, mint két év telt el. 

Hogyan lehet valaki a munkaerő-piaci program 

résztvevője? 

Az Ifjúsági Garancia Rendszerben való részvétel a 

részvételről szóló Ifjúsági Garancia megállapodás 

megkötésével indul. Az Ifjúsági Garancia megállapodás 

keretbe foglalja az eltervezetteket, valamint tartalmazza a 

megállapodás alakításának, lezárásának módjait stb. 

Az Ifjúsági Garancia Rendszernek jól elkülöníthető 

szakaszai vannak: a célcsoport felkutatása, 

tájékoztatása, bevonása után az ajánlat-előkészítő 

(szolgáltatási) szakasz, a konkrét képzési, tanulási 

lehetőség, illetve foglalkoztatási lehetőségre vonatkozó 

ajánlattételi szakasz, majd a megvalósítás szakasza 

következik. 

Az a fiatal, akinek ajánlattételéhez a foglalkoztatási 

eszköztárból is kapcsolódik munkaerő-piaci integrációt 

elősegítő szolgáltatás és támogatás a munkaerő-piaci 

programból, az Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci 

program résztvevőjévé válik. 

Milyen segítséget kaphatnak a munkaerő-piaci 

programba vont fiatalok? 

A programba vont fiatalok komplex, személyre szabott 

segítségnyújtásban részesülhetnek a munkaerő-piaci 

helyzetük javításához, melynek érdekében szolgáltatások 

biztosítására, a szakképzetlen fiatalok esetében a 

gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés 

megszerzésére, a szakképzett fiatalok esetében, pedig a 

munkatapasztalat megszerzésére, illetve a 

versenyszférában történő elhelyezkedésre helyezzük a 

hangsúlyt. 

Az egyéni programok személyre szabott 

humánszolgáltatási elemeket, valamint foglalkoztatást 

elősegítő képzési támogatást, az elhelyezkedéshez, 

vállalkozóvá váláshoz nyújtott támogatási formá(ka)t, és 

egyéb kiegészítő támogatásokat foglalhatnak magukban. 

Milyen segítséget, támogatást kaphat a munkáltató, 

amennyiben a programba vont fiatal foglalkoztatását 

vállalja? 

A munkáltatók a Kerületi Hivatalhoz benyújtott kérelem 

alapján igényelhetnek foglalkoztatást elősegítő 

támogatás(oka)t, ha programban résztvevő fiatal 

álláskereső foglalkoztatását vállalják munkaviszony 

keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább napi 4 órát 

elérő részmunkaidőben. 

A kérelmet a foglalkoztatást megelőzően kell benyújtani, 

megkezdett foglalkoztatás nem támogatható! 

A foglalkoztatást elősegítő támogatás igénybevételével 

egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására 

tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is 

érvényesíthetőek (például a Munkahelyvédelmi Akcióterv 

által biztosított adókedvezmény). 
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