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Ifjúsági Garancia program 

 
Alapadatok 

Támogatás megnevezése: Ifjúsági Garancia program 
 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Támogatás maximum összege: 150.000 Ft bér + 27% járulék, de a személy illetve a támogatás formától 
függően változhat 

Támogatás célja: 
• A pályakezdők (25 éven aluli) foglalkoztatásának támogatása 
• 25 éven felüli munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 

Kedvezményezettek köre: Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

• társas vállalkozások 

• egyéni vállalkozások 
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Támogatási feltételek/ 
A támogatható tevékenységek 
köre: 

a) „legfeljebb 90 nap” konstrukció: 
 

Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a projektben bérköltség 
támogatás e projektben legfeljebb 90 napra. A támogatás mértéke 
a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó 
legfeljebb 100%-a lehet. Célja egyrészt oldani a munkáltatók 
előítéleteit (a munkavállaló munkavégző képességének, 
munkabírásának megismertetése által), másrészt, hogy a résztvevők 
önmaguk is meggyőződjenek arról, hogy alkalmasak a képzettségük, a 
képességeik, a korábbi szakmai tapasztalataik alapján a valós 
munkafeltételek között zajló munkavégzésre. Szükséges, hogy a 
munkavállaló felvétele a támogatás kezdő időpontját megelőző 6 havi 
átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám 
növekedését eredményezze. 
A munkaadónak vállalnia szükséges – annak érdekében, hogy a 
felek számára lehetőleg a teljes időszak rendelkezésére álljon a 
tapasztalatok megszerzésére –, hogy próbaidőt nem köt ki, 
valamint hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös 
megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, 
illetve hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó 
működésével összefüggő okból történő felmondással nem 
szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy 
hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 
munkaviszonyát. 

 
b) „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció: 

 
A programrésztvevő, nem alacsony iskolázottságú fiatalok 
esetében nyújtható csak, az alábbi konstrukció szerint, lehetőleg a 
maximális támogatási időtartamot célozva, s természetesen olyan 
hatósági szerződéssel, amely a teljes (legfeljebb) 6+3=9 hónapra 
állapít meg kötelezettségeket, ami 6 hónap bér és járulék 
támogatást jelent 3 hónapos kötelező továbbfoglalkoztatással. 
 
Támogatás feltételei: 
 
• köztartozás mentesség; 
• cég nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási 

eljárás alatt; 
• cég vállalja, hogy az éves átlagos statisztikai állományi 

létszáma a támogatási időtartam alatt nem csökken. 
 

Kötelező vállalások  Létszámtartás:  
• cég vállalja, hogy az éves átlagos statisztikai állományi létszáma 

a támogatási időtartam alatt nem csökken. 
 

Támogatás mértéke (%): 100 % 

További információk: Info Trade Hungary Bt. 
Cím: 8300 Tapolca, Juhász Gyula u. 20.  
Iroda: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 40. 2. emelet 
Iroda telefonszám: +36-21/200-5091 
E-mail: gyurics.kinga@itrade.hu 
Web: www.itrade.hu 
 

 


