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A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régiókban az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásban részesül. 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
PIACKÉPES SZAKMÁHOZ JUTHATNAK A FIATALOK 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Baranya Megyei Kormányhivatal által konzorciumban 

megvalósított GINOP 5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia kiemelt projekt a 25 év alatti fiatalokat 

célozza meg. A program kiemelt célja a bevont fiatalok álláskeresői státuszban eltöltött idejének 

minimalizálása, és komplex, egyedi segítségnyújtással az ifjúsági munkanélküliség csökkentése, 

felszámolása.  

 

A program keretében nyújtott egyik legfontosabb és egyben legnépszerűbb segítségnyújtási 

forma a támogatott képzés, melynek köszönhetően a 25 év alatti fiatal a helyi igényekhez igazodó, 

piacképes szakmához juthat. Az adott tanfolyam és a képzési alkalmassági díj teljes összegét a 

program finanszírozza, emellett az ügyfelek számára a képzés idejére járó keresetpótló juttatás és 

helyközi utazási támogatás is biztosított. A képzésekkel megszerezhető végzettségek az Országos 

Képzési Jegyzékben is szerepelnek.  

 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a hiányszakmák álltak az összeállított képzési lista élén. A 

legnépszerűbb képzések a következők: eladó, pincér; személy- és vagyonőr, informatikai 

rendszerüzemeltető, szállodai recepciós, szakács, hegesztő, irodai informatikus, pék, bérügyintéző, 

logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, szociális gondozó és ápoló, pénzügyi-számviteli ügyintéző 

kőműves, kulturális rendezvényszervező. Sokan jelentkeztek az angol, valamint a német középfokú C 

típusú nyelvvizsga felkészítő tanfolyamokra is. Akad azonban néhány hiányszakma, melyek iránt 

sajnos továbbra is igen alacsony az érdeklődés, így az ács, az építő- és anyagmozgatógép-kezelő 

(útépítő- és karbantartógép-kezelő), a „C” kategóriás GKI továbbképzés, valamint az épület- és 

szerkezetlakatos képzések esetében nem sikerült feltölteni az indításhoz szükséges tanfolyami létszámot. 

 

A 2017 májusában elindult Ifjúsági Garancia Program kampányának köszönhetően Baranyában október 

végéig összesen 410 álláskereső fiatalt sikerült OKJ-s végzettséget adó képzésbe vonni, közülük 

októberig 83 fő fejezte be a tanulmányait, mivel a legtöbb képzés a 2018-as évre is áthúzódik.  

 

November-december hónapban még számos képzés indulása várható. Lehet még jelentkezni 

uszodamester, burkoló, víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő, CNC forgácsoló, cipőfelsőrész-készítő 

képzésekre, valamint „D” kategóriás GKI alapképzésre és továbbképzésre, továbbá tehergépkocsi-vezetői 

és „C” kategóriás GKI alapképzésre is. A tanfolyamokról és a támogathatóság feltételeiről az ügyfelek a 

lakóhelyük szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályain érdeklődhetnek. 
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További információ kérhető: 
Gyuricza Ágnes sajtófelelős, Baranya Megyei Kormányhivatal 
e-mail: sajto@baranya.gov.hu  


