FOGALOMTÁR
IGR
Ifjúsági Garancia Program
A Kormány az Ifjúsági Garancia Rendszert (IGR) tekinti a fiatalok foglalkoztatását elősegítő elsődleges
eszköznek. A kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok
foglalkoztatásának növelését, a munkanélküliség csökkentését.
A Rendszer lényege, hogy azon 15-24 év közötti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem
dolgoznak, a foglalkoztatási szervnek 6 hónapon (illetve később 4 hónapon) belül valamilyen konkrét
lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat szerzésre, vagy a tanulásra. Az
IGR célja az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben,
inaktivitásban, vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük javításához. Mindehhez kapcsolódik a Vállalkozz Itthon Fiatal! program is.
OFA
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. A Vállalkozz Itthon Fiatal! program megvalósítója.
VIF
Vállalkozz Itthon Fiatal! (A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása program keretében a Középmagyarországi Régióban megvalósuló program elnevezése.)
Álláskereső
1991. évi IV. törvény alapján: az a személy, aki

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási
jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem
folytat, és
5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.
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Pályakezdő álláskereső
Az a 25 év alatti (felsőfokú végzettségűek esetén 30 év alatti) álláskereső, aki tanulmányai
befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szerzett jogosultságot.
1991. évi IV. törvény alapján: a 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét - be
nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami
foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha munkanélküli járadékra a
tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. Nem tekinthető pályakezdő
álláskeresőnek, aki

1. terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási
díjban, illetőleg gyermekgondozási segélyben részesül,
2. előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, illetve elzárás büntetését tölti,
3. sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot, továbbá polgári szolgálatot teljesít.
Tartós álláskereső
A legalább hat hónapja regisztrált álláskereső.
Regisztrált álláskereső
A Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán, vagy Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályán
álláskeresőként nyilvántartásba vett személy.
NEET fiatal
Nem dolgozó, nem tanuló fiatal. Tehát akinek sem munkaviszonya, sem hallgatói, vagy tanulói
jogviszonya nincs és nem is regisztrált álláskereső.
Mentor
A programban szakmai támogatást nyújtó személy, aki a résztvevő fiatalt segíti az üzleti tervének
kialakításában. A kiválasztott és képzésbe vont fiatalokat felkészíti mentora, hogy felelős, tudatos és
sikeres vállalkozóvá tudjanak válni, vállalkozási ötletüket meg tudják valósítani. Mentor és mentorált
között olyan kapcsolatot kell kialakítani, mely biztosítja azt a közeget, melyben a fiatal támogatást
kap az esetleges hátráltató tényezők elhárításában, megoldási javaslatokat kap a további lépésekhez.
Segítséget nyújt az üzleti terv kialakításában, ha kell, szakértői segítségnyújtást javasol. A vállalkozás
létrehozása után további 6 hónapig nyomon követi a mentoráltat a második komponens pályázati
szakaszában, amennyiben támogatást nyert.
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Hatósági Bizonyítvány
A Hatósági Bizonyítvány a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztálya (volt Munkaügyi Központ) által
kiadott egy oldalas igazolás arról, hogy az egyén regisztrált álláskereső, vagy regisztrált pályakezdő
álláskereső. Ezt az igazolást az álláskereső személyes kérésére állítják ki. A lakcímkártyán szereplő cím
alapján a legközelebbi Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán lehet kérni.
A Vállalkozz Itthon Fiatal! programban való részvétel feltétele ezen dokumentum feltöltése a
Forrástár rendszerbe (kivéve 18-25 év között, aki már az Ifjúsági Garancia Rendszerbe bevont, mivel
ebben az esetben az arról való igazolás is elfogadható).
A Hatósági Bizonyítvány kiállításának dátuma nem lehet 30 napnál régebbi.

SZÉKHELY: 1036 BUDAPEST, LAJOS U. 80. · LEVELEZÉSI CÍM: 1301 BUDAPEST, PF. 84.
TELEFON: (06 1) 555-2900 · FAX: (06 1) 555-2929 · WEB: www.ofa.hu · EMAIL: info@ofa.hu

