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a nyolcvanszorosát meghaladja. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amiben a kérelmező lakik, 

vagy a mozgáskorlátozottság miatt fenntartott jármű. 

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 

hozzátartozók közössége. 

Közeli hozzátartozó a házastárs, az élettárs, az önálló keresettel nem rendelkező gyermek, ha 

húszévesnél fiatalabb, vagy huszonhárom évesnél fiatalabb és nappali oktatásban tanul, vagy huszonöt 

évesnél fiatalabb és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul. Közeli hozzátartozónak számít 

korhatárra való tekintet nélkül a fogyatékos gyermek. 

Egyedülálló: az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa 

van. 

Egyedül élő, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége. 

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi 

nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az özvegyi 

nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult 

fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról 

gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, az Flt. alapján folyósított pénzbeli 

ellátása, rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a 

gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozást segítő támogatás, az 

időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási 

díj, tartós ápolást végzők időskori ellátása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati 

járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú 

ellátás.  

III. Munkavállalás és munkanélküliség 

Az álláskeresők nyilvántartása és az álláskeresési ellátások igénylése a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat területileg illetékes foglalkoztatási osztályánál történik (korábban: munkaügyi központ). 

A szociális rászorultság alapján biztosított aktív korúak ellátása szintén a Kormányhivatal területileg 

illetékes járási hivatalának hatáskörébe tartozik. Ebben a fejezetben az aktív korúak ellátásai közül 

azokat ismertetjük, melyek a munkanélküliséghez kapcsolódnak.  

A foglalkoztatási osztályok segítik az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit képzések szervezésével és 

támogatásával. A Nemzeti Pályaorientációs Portálon megtalálhatók az egyes szakmák rövid leírása. 

Ha az álláskereső a nyolc általános iskolai osztályt nem fejezte be, a lakhelyéhez közeli dolgozók 

általános iskoláját keresheti fel. Budapesten az általános iskolai felnőttképzést indít például aWesley 

János Általános Iskola, Semper Stúdió Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma, Lakatos 

Menyhért Általános Iskola és Gimnázium.. A JóKépzés hírportálján találhatók az aktuális támogatott 

képzések, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerő Piaci Portálján pedig az aktuális 

állásajánlatokat. Álláskeresésben segíthetnek továbbá a magán-munkaközvetítők, ezek működését 

http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
https://illetekes.munka.hu/
http://eletpalya.munka.hu/
http://www.wesley.hu/tarsintezmeny/wesley-janos-ovoda-altalanos-iskola-szakiskola-es-gimnazium-budapest
http://www.wesley.hu/tarsintezmeny/wesley-janos-ovoda-altalanos-iskola-szakiskola-es-gimnazium-budapest
http://www.semperstudio.hu/?file=rolunk
http://www.lakatosmenyhert-iskola.hu/
http://www.lakatosmenyhert-iskola.hu/
http://jokepzes.hu/hu/
https://vmp.munka.hu/
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jogszabály szabályozza. A magán-munkaközvetítők a munkát keresővel szemben díjat, költséget nem 

számolhatnak fel. A különféle álláskereső portálok a munkaközvetítés mellett önéletrajz mintákkal is 

szolgálnak (pl. Profession.hu, Jobline.hu,  CV-Online, az uniós álláskereső portál, az EURES). 

Az illetékes foglalkoztatási osztályok közfoglalkoztatást, ill. a szabálysértést elkövetők részére 

közérdekű munkát is biztosíthatnak.  

A foglalkoztatás történhet munkaviszonyban, ösztöndíjasként (felsőfokú végzettségű pályakezdők 

esetén munkatapasztalat szerzésére), valamint egyszerűsített foglalkoztatásban. A munkaviszonyban, 

ill. ösztöndíjasként történő foglalkoztatás minősül a társadalombiztosítási törvény alapján biztosítási 

jogviszonynak, azaz jogosít pl. táppénzre. Az egyszerűsített foglalkoztatás (korábban az alkalmi 

munkavállalók könyvével történő foglalkoztatás) fajtái a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka, a 

filmipari statiszta és az alkalmi munka. Az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók a baleseti 

egészségügyi szolgáltatáson túl álláskeresési ellátásra, nyugellátásra és baleseti ellátásra szereznek 

jogosultságot. 

A kormányhivatalok foglalkoztatási osztálya által nyújtott szolgáltatások és 

ellátások 

• 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

• 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a 

nyilvántartásból való törlésről 

• 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély 

megállapításához szükséges igazolólapról   

Álláskeresők ellátása 

Az állami foglalkoztatási szerv az álláskeresőket álláskeresési járadékkal, nyugdíj előtti álláskeresési 

segéllyel, valamint költségtérítéssel támogatja.  

Álláskereső az aki: 

• a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 

•  oktatási intézmény nappali tagozatán nem tanul, és 

• öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül, és 

• az alkalmi foglalkoztatást kivéve munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső 

tevékenységet sem folytat, és 

• elhelyezkedése érdekében a foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit 

•  az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 

Törlik az álláskeresőt a nyilvántartásból, ha kéri, ha nem felel meg álláskereső státusz feltételeinek, 

mivel például betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt vagy egészségkárosodottként egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül. Akit jelentkezési vagy együttműködési 

kötelezettségének megszegése miatt törölnek a nyilvántartásból, 60 nap elteltével kérheti ismét a 

regisztrációját. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100118.KOR
https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_statisztika/stat_osszefogl_magan-munkakozv_tevekeny.aspx
http://www.profession.hu/
https://jobline.hu/
http://www.cvonline.hu/
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/
https://nfsz.munka.hu/Lapok/nfsz_kozerdekumunka.aspx
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400123.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1000075.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700080.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100002.NGM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100002.NGM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0900034.SMM&mahu=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0900034.SMM&mahu=1
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Az álláskeresőként való nyilvántartás szünetel, ha az álláskereső: 

• a foglalkoztatási szerv által támogatott képzésben vesz részt, 

• rövid, 120 napot meg nem haladó időtartamú kereső tevékenységet (kivéve az 

egyszerűsített foglalkoztatást) folytat, továbbá 

• az időtartamától függetlenül, közfoglalkoztatásban vesz részt, 

• csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozást segítő 

ellátásra való jogosultságának megállapítását jelenti be, a csecsemőgondozási díj és 

gyermekgondozási díj esetén a jogosultság megállapítását követő naptól, 

gyermekgondozást segítő ellátás esetén a jogosultság megállapításának napjától, 

• önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatot teljesít, 

• szabadságvesztés büntetését tölti. 

A foglalkoztatási szervvel együttműködik az álláskereső, ha 

• a meghatározott időpontban, de legalább háromhavonta jelentkezik,  

• a körülményeiben bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenti (akár 

elektronikusan is),  

• aktívan keres munkahelyet, és 30 napon belül kész munkába állni,  

• a felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatást, támogatott képzési lehetőséget elfogadja,  

• részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban, 

• a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja. 

Megfelelő a munkahely, ha 

• egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas, 

• a várható kereset eléri az álláskeresési járadék összegét, vagy a legkisebb munkabér 

összegét, 

• az közfoglalkoztatásban történik, amennyiben a 25. életévét betöltött álláskereső 

sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosult, 

• az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik, 

• a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel- történő 

oda- és visszautazás ideje a három órát, a megváltozott munkaképességű, a tíz éven 

aluli gyermeket nevelő nő és a tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi 

álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, ill. közfoglalkoztatási 

jogviszonynál a kettő, illetve a három órát is meghaladhatja,  

•  a napi négy órát meghaladja, de a munkavégzés helyétől 20 km belül térítésmentes 

elhelyezést, tisztálkodást és étkezést biztosít a foglalkoztató. A napi négy órát 

meghaladó közlekedést igénylő munkavégzés alól a település jegyzője felmentést 

adhat, ha az hátrányosan érinti a családi körülményeket. 

Álláskeresési járadék 

Álláskeresési járadékot kérhet az álláskereső, ha az utóbbi három évben 360 nap jogosultsági idővel 

rendelkezik, azaz munkaviszonyban állt, egyszerűsített foglalkoztatásban vállalt munkát, vállalkozó 

volt és a vállalkozói járulékot megfizette, munkát akar vállalni, de sem maga sem a foglalkoztatási 

szerv nem tud munkát felajánlani. A vizsgálható három év ideje meghosszabbodik az alábbiak 

időtartamával: 

• keresőképtelenséggel járó betegség, 

•  beteg gyermek ápolására igénybe vett táppénz, 

• terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj,  

gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása 

• megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, 

• letartóztatás, szabadságvesztés, és az elzárás büntetés, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1000075.TV
javascript:LinkList(216,0)
javascript:LinkList(217,0)
javascript:LinkList(220,2)
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• az ápolási díj és a gyermeknevelési támogatás folyósítása, 

• nappali tagozaton történő tanulmányok folytatása.  

Az álláskeresési járadék megállapításánál figyelembe kell venni az európai unió másik tagállamában 

végzett munkát vagy biztosítási időt. A munkaviszony megszűnésekor a munkavégzés helye szerinti 

állam foglalkoztatási szervétől kell kérni az U1, U2-es nyomtatványokat, és azt az álláskeresési ellátás 

kérelméhez csatolni, mivel a hivatalból történő beszerzés sok időt vehet igénybe. Magyarországi 

munka esetén igazoló lapot kell kitölteni az álláskeresési járadék megállapításához.  

Az álláskeresési járadék összege az álláskeresővé válást megelőző négy naptári negyedév 

járadékalapjának (kereset) a 60%-a, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabérrel megegyező 

összeg. Tíz nap jogosultsági idő egy nap álláskeresési járadékra jogosító időtartamnak felel meg, a 

folyósítási idő legfeljebb 90 nap. Ha a jogosult a járadék lejárta előtt, legalább napi négy órában 

elhelyezkedik, kérheti a fennmaradó álláskeresési járadéka 80%-ának kifizetését. Feltétele, hogy a 

kifizetés napján is munkaviszonyban álljon, s ezt a munkaadó igazolja. A fennmaradó ellátás 

kifizetését az álláskeresési járadék megszűnését követő harminc napon belül kell kérni. 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély 

A kötelező legkisebb munkabér összegének 40%-áig álláskeresési segélyt kérhet az álláskereső, ha: 

• a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz legfeljebb öt év hiányzik, és 

• legalább 45 napig álláskeresési járadékba részesült, és 

• a jogosultsághoz szükséges életkora előtt három éven belül szűnt meg az utolsó 

álláskeresési járadéka, továbbá  

• rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel,  

• a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül, továbbá  

• nem talál munkát és a foglalkoztatási szerv sem tud számára munkát felajánlani. 

Az álláskeresési járadék és a nyugdíj előtti munkanélküli segély szüneteltetése, 

megszüntetése 

Szünetel az ellátások folyósítása, ha az álláskereső csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra 

vagy gyermekgondozást segítő ellátásra lesz jogosult, vagy ha szabadságvesztés-büntetését tölti 

kivéve, ha azt pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg. Szünetel az ellátások folyósítása 

munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony esetén. Ettől eltérően az álláskeresési járadék esetében 

csak akkor szünetel az ellátás, ha a munkaviszony rövid időtartamú, legfeljebb120 nap. Ha az 

ellátásban részelülő nem jelentette be a munkaviszony létesítését, 90 nap elteltével kérheti ismét az 

ellátásokat.  

Megszűnik az ellátásokra való jogosultság, ha az álláskereső kéri, a megváltozott munkaképességűek 

ellátására lesz jogosult, oktatási intézményben tanul, képzést fogad el, mely során a legkisebb 

munkabér összegét elérő támogatást kapja, keresőtevékenységet folytat, kivéve az alkalmi 

foglalkoztatást. Megszűnik az álláskeresési járadék, ha az álláskereső kimerítette a folyósítás idejét. 

Meg kell szüntetni az ellátásokat, ha az álláskeresőt törlik a nyilvántartásból, ha munkába áll és azt 

nem jelentette be.  

Az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony esetén sem megszüntetni, sem szüneteltetni 

nem kell az ellátások folyósítását.  

Az ellátás időtartama szolgálati idő és egészségügyi ellátásra jogosít. 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/allaskeresoknek_munkanelkuli_ellatas_eu_egt.aspx
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900034.SMM
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/allaskeresoknek_ellatasok/allaskeresoknek_kotelezo_legkisebb_munkaber.aspx
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400347.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000075.TV
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Költségtérítés 

Az álláskeresési ellátások megállapításával, munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelytől 

az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási 

szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást 

is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell 

téríteni.  A közfoglalkoztatott részére meg kell téríteni a tömegközlekedési eszköz igénybevételével 

felmerült, azon indokolt helyközi utazási költséget, amely az állami foglalkoztatási szerv által 

kezdeményezett utazással összefüggésben - ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez, 

valamint a foglalkoztatóhoz történő oda- és visszautazást - merül fel.   

Képzések támogatása 

A foglalkoztatási szerv által felajánlott vagy elfogadott képzése támogatható:  

• az álláskeresőnek, 

•  a 25. életévét - felsőfokú végzettségű esetén a 30. életévét - be nem töltött 

személynek, amennyiben tanulmányait követően álláskeresési járadékra és 

álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot, 

• a gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, 

gyermekgondozási díjban részesülőnek, ha tevékenységet nem folytat, illetve a 

csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban 

részesülőnek, amennyiben a képzés a heti 30 órát nem haladja meg,  

• a rehabilitációs ellátásban részesülőnek,  

• akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a 

munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, 

vagy 

•  a közfoglalkoztatásban résztvevőnek, ha a képzésben való részvételt vállalja, 

továbbá 

• a munkaviszonyban állónak, ha rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem 

biztosítható. 

Képzési támogatás fajtái: 

•  keresetpótló juttatás, melynek legkisebb összege a közfoglalkoztatási bér 60 

százaléka, legfeljebb közfoglalkoztatási bérrel megegyező összeg, 

•  a keresetkiegészítés, melynek összege a képzést megelőzően elért átlagkereset és a 

képzés alatt elért kereset különbözete, 

• képzés időtartama alatt a hozzátartozó ápolásával (kivéve, ha a hozzátartozó 

intézményi elhelyezett), valamint a gyermek felügyeletével (kivéve, ha a gyermek 

óvodába vagy bölcsödébe jár) kapcsolatban felmerült indokolt kiadás számlával való 

igazolás esetén megtéríthető (napi összege nem haladhatja meg az 5000 Ft-ot.) 

A képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy teljes egészében megtéríthetők. 

Munkaerőpiaci szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás 

• 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az 

azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 

Az álláskereső keresetpótló juttatást kérhet, ha az álláskeresési klubban csoportos foglalkozásokon 

vesz részt, vagy több munkaerőpiaci szolgáltatást személyre szabottan kap, és az legalább 5 napig tart. 

A szolgáltatást a járási hivatal nyújtja. Az ellátást egy naptári évben legfeljebb 90 napig lehet kapni, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100170.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000030.GM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000030.GM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000030.GM
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összege azonos képzési támogatásként kapható keresetpótló támogatás összegével. A járási hivatal a 

résztvevővel hatósági szerződést köt. 

Munkába járással kapcsolatos költségek támogatása 

• 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését 

célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról 

Helyközi utazás támogatása 

A munkaadó és a munkavállaló legfeljebb egy év időtartamra támogatást kérhet a munkába járással 

kapcsolatos utazási költségek megtérítésére. A támogatás megállapításának feltétele, hogy a leendő 

munkavállaló legalább 6 hónapja, vagy pályakezdő illetve megváltozott munkaképességű esetén 3 

hónapja regisztrált álláskereső legyen. A támogatás további feltétele, hogy a munkaadó hasonló 

munkakörben foglalkoztatottat nem bocsátott el az utolsó 6 hónapban.  

Lakhatási támogatás. 

Ha az álláskereső távol otthonától vállal munkát, lakhatásához támogatást kérhet, mely 

felhasználható bérleti díjra és közüzemi díjakra: villany, víz-, csatornadíj, gáz, központfűtés, a 

hulladékszállítás díjára és közös költségre. A támogatás egymást követően több ingatlanra is kérhető. 

A támogatást legfeljebb 12 hónapig lehet folyósítani, ezt követően csak 24 hónap elteltével kérhető 

ismét. Az elbírálásra vonatkozó ügyintézési határidő 45 nap.  

Lakhatási támogatás kérhet, aki 

• legalább egy hónapja nyilvántartott álláskereső, kivéve a pályakezdőt és a csoportos 

létszámleépítéssel érintett munkavállalót, esetükben a nyilvántartási idő lehet ennél 

rövidebb is, és 

• legalább hat hónapra vállalt munkát legalább heti 20 órában, és 

•  az állandó lakóhelyétől legalább 60 km távolságra vállal munkát, és az oda- és 

visszautazás ideje tömegközlekedéssel napi 5 óránál több, és 

• nem rendelkezik sem maga, sem a vele együtt élő házastársa lakóingatlannal a 

munkavégzés helyén, valamint annak 60 km-es körzetében sem, és 

• akinek az utolsó munkahelye más foglalkoztatónál volt, kivéve, ha a munkavégzés 

helye eltérő, 

• a munkavégzés helyén, vagy annak 60 km-es körzetében lakhatását bérleti 

jogviszonnyal szeretné megoldani, és 

• nem részesül más lakhatási vagy közüzemi támogatásban. 

A munkaviszonynak rendszeres jövedelmet kell biztosítania, amit munkaszerződéssel vagy 

kinevezéssel kell igazolni, a lakhatásról csatolni kell a bérleti szerződést, és annak a tartózkodási 

hellyel megegyező címűnek kell lennie. A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a 

munkaviszonyból származó havi bruttó jövedelem nem lehet több a kötelező legkisebb munkabér 

300%-ánál. A munkaviszonynak számít az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony is. 

A támogatásra való kérelmet vagy a foglalkoztatást megelőzően, vagy annak létesítésétől számított 30 

napon belül kell benyújtani a járási hivatal foglalkoztatási osztályánál.  

Az ellátást meg kell szüntetni, ha munkaviszony megszűnik és 30 napon belül nem sikerül ismét 

munkahelyet találni, illetve, ha a bérleti jogviszony megszűnik és a támogatás ideje alatt nem sikerül 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800039.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800039.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400123.TV
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másikat létesíteni. Akinek a jövedelme az előírt jövedelemhatárt meghaladja, vagy öregségi nyugdíjra, 

vagy rehabilitációs, ill. rokkantsági ellátásra szerez jogosultságot, nem kaphatja tovább a támogatást. 

A támogatás összege egy naptári hónapra:  

• ha csak egy személy felel meg a támogatás feltételeinek: 100 ezer Ft, 

• ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek 

a támogatás feltételeinek: 150 ezer Ft,  

• a támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra a 200 ezer forintot nem haladhatja 

meg, ha az ingatlant olyan három vagy több személy veszi igénybe, akik 

megfelelnek a feltételeknek, ill., ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók 

közül legalább hárman vagy többen megfelelnek a támogatás feltételeinek. 

Az ellátást a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását követően, utólag folyósítják, de egy 

alkalommal a bérleti szerződésben foglalt kaució erejéig, de legfeljebb kettő havi összeghatárig 

előleget lehet kérni. Az ellátást tekintve közeli hozzátartozó a házastárs, élettárs 20 évesnél fiatalabb 

gyermek, vagy a 23 évesnél fiatalabb gyermek, ha önálló keresettel nem rendelkezik továbbá 

korhatárra való tekintet nélkül a fogyatékos gyermek. 

Közfoglalkoztatás 

• 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról 

• 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról 

• 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási 

garantált bér megállapításáról 

Közfoglalkoztatott lehet az, aki a 16. életévét betöltötte, és álláskeresőként nyilvántartott. A 

közfoglalkoztatási jogviszony határozott időre létesíthető, és nem lehet hosszabb a hatósági 

szerződésben előírtnál (ami meghosszabbítható), nem lehet több 10 évnél. Közfoglalkoztatási 

jogviszonyban próbaidő nem köthető ki. A közfoglalkoztatottnak évente 20 munkanap szabadság jár. 

Ki kell zárni a közfoglalkoztatásból három hónapra, akinek tanköteles gyermeke nem jár iskolába, a 

felajánlott megfelelő munkahelyet vagy egyszerűsített foglalkoztatást nem fogadja el, a megelőző 

három hónapban maga mondta fel foglalkoztatási jogviszonyát vagy a munkáltató rendkívüli 

felmondással szüntette meg, kivéve a próbaidő alatti felmondást. 

A közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha 

legalább 3, legfeljebb 120 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt kíván létesíteni, és az erről 

szóló nyilatkozatot a fizetés nélküli szabadság megkezdése előtt legalább 2 munkanappal korábban 

benyújtotta.  

A közfoglalkoztatott mentesül a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, ha állásinterjúra 

megy, azonban ezt azonban igazolnia kell.  

Elhelyezkedési juttatást kérhet az a közfoglalkoztatott: 

• akinek legalább egy hónapos közfoglalkozatása a kérelem benyújtását megelőző 30 

napon belül szűnt meg, mert határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló 

határozott idejű munkaviszonyt létesített, és 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100106.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100106.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500328.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100170.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100170.kor


Menhely Alapítvány  Kézikönyv 2018. 

31 

 

• a kérelem benyújtása előtti két évben legalább 180 napig közfoglalkoztatott volt, és 

• legalább napi 6 órában, illetve megváltozott munkaképességű esetén 4 órában vállal 

munkát. 

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegével, és 

a közfoglalkoztatási jogviszony fennállásának még hátralévő időtartamára folyósítható. Az ellátást a 

munkaadó havonkénti igazolását követően utólag fizetik. A kérelmet a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályához kell benyújtani. 

Fejlesztő Foglalkoztatás 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

• 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

Célja az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és 

foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatást az állam a fenntartókkal kötött 

szerződésekkel támogatja 

Fejlesztő foglalkoztatásban az vehet részt a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig, aki az 

alábbi intézmények valamelyikével jogviszonyban áll:  

• közösségi alapellátás 

• támogató szolgáltatás 

• nappali ellátás 

• átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 

• ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás 

• rehabilitációs intézményi ellátás 

• lakóotthoni ellátás 

• támogatott lakhatás 

Határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban történik. Előbbi esetben az 

önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok 

megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő 

munkavégzésre a cél. A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és 

szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, 

megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. Munkaviszony 

keretében a 16. életévét betöltött személy foglalkoztatható, a napi munkaidő a 8 órát, illetve a heti 40 

órát nem haladhatja meg, ill. többműszakos munkavégzésre nem vehető igénybe. 

A fejlesztési jogviszony pszichológiai javaslat vagy rehabilitációs szakvélemény alapján fejlesztési 

szerződéssel jön létre az ellátott és a szolgáltatást nyújtó intézmény között. A foglalkoztatás 

időtartama nem haladhatja meg a napi 6 órát és a heti 30 órát, de az ellátott - az egyéni szükségleteire 

tekintettel - egyenlőtlen napi munkaidő-beosztással is foglalkoztatható. A fejlesztési foglalkoztatási 

óradíj összege, nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb órabér 30%-ánál,  

A fejlesztési szerződés, illetve a munkaszerződés megkötését követő 30 napon belül egyéni 

foglalkoztatási tervet kell készíteni, az elért eredményeket évente értékelni kell. 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_kozfog.aspx
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm
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Közérdekű munka 

• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

• 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról 

A bíróság vagy szabálysértési hatóság büntetésként közérdekű munkát szabhat ki. A büntetésként 

kiszabott közérdekű munka végzéséhez a foglalkoztathatósági szakvélemény költségét az elkövető 

lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes általános 

szabálysértési hatóság viseli. 

Bíróság vagy hatóság olyan pénzbírságot is megállapíthat, amely átváltható közérdekű munkára, ez 

esetben a foglalkoztathatósági szakvélemény költségét az elkövetőnek kell fizetnie.  

A pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munka esetén a kötelezettnek lakóhelye vagy tartózkodási 

helye, ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán 

jelentkeznie. 

A büntetőügyben kiszabott közérdekű munka végrehajtása a pártfogó felügyelői szolgálatok feladata.  

 Ha a kötelezett nem teljesíti a közérdekű munkát, a bíróság átválthatja szabálysértési elzárásra, 6 

óránként egy nappal számolva. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján tájékoztató található közérdekű munkáról 

elkövetőknek és foglalkoztatóknak is.  

Aktív korúak ellátása  

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

• 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

A járási hivatal aktív korúak támogatását nyújtja annak, aki nem töltötte be a reá irányadó 

nyugdíjkorhatárt, és sem neki, sem családjának a megélhetése nem biztosított Az aktív korúak 

ellátására egy családban csak egy személy jogosult kivéve, ha az egyikőjük foglalkoztatást 

helyettesítő támogatást a másik családtag gyermekfelügyeleti és egészségkárosodási támogatást kap. 

Nem biztosított a család megélhetése, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 90%-át és vagyona nincs. Nem számít 

vagyonnak az az ingatlan, amiben a család él. A fogyasztási egységet arányszámokkal állapítják meg. 

Egy felnőtt 1 fogyasztási egységnek felel meg (ha egyedül neveli a gyermekét, akkor ez az érték 1,2), 

a házastárs vagy élettárs 0,9, az első és második gyermek 0.8 egység. Ha a család fogyatékos 

gyermeket nevel, akkor e gyermek arányszáma 1, ha valamelyik szülő fogyatékossági támogatásban 

részesül, akkor az ő arányszámuk 0,2-vel növekszik. 

A kérelmet az ahhoz a járási hivatalhoz kell benyújtani, ahol a kérelmező lakóhelye van, ha a 

kérelmező a tartózkodási helyén lakik, akkor a tartózkodási hely szerinti járási hivatal az illetékes. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200002.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200002.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300240.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300240.TV
http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/22/63000/Igazs%C3%A1g%C3%BCgyi%20szolg%C3%A1lat_T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20_p%C3%A1rtfog%C3%B3%20fely%C3%BCgyelet.pdf
http://www.nfsz.gov.hu/engine.aspx?page=nfsz_kozerdekumunka
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600063.KOR
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Nem jogosult aktív korú ellátásra vagy az ellátását meg kell szüntetni annak, aki előzetes 

letartóztatásban van vagy szabadságvesztés-büntetését tölti, csecsemő-, gyermekgondozási díjat, 

gyermeknevelési támogatást kap, vagy a gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, álláskeresési 

támogatásra szerzett jogosultságot, köznevelési vagy felsőoktatásban nappali oktatásban tanul, 

keresetpótló juttatást kap képzésének támogatására, vagy aki keresőtevékenységet folytat, és annak 

időtartama a 120 napot meghaladja. Ez esetekben az ellátás megszűnésétől számított 36 hónapon 

belül előzetes együttműködési kötelezettség nélkül újból lehet kérni az ellátást. Ha valaki a 

felülvizsgálat során nem működik együtt vagy két éven belül ismétlen jogellenesen végezett munkát 

(első alkalommal egy hónapra felfüggesztik az ellátás folyósítását), szintén megszüntetik az ellátását. 

Nem jogosult továbbá, akinek egybefüggően több mint egy év időtartamig szünetelt az ellátása. 

Szünetel az aktív korúak ellátása, ha a jogosult 120 napnál rövidebb ideig dolgozik, 

közfoglalkoztatásban, vagy képzésben vesz részt, valamint, ha keresetpótló juttatást kap. 

A járási (kerületi) hivatal aktív korú ellátásként  

• egészségkárosodási támogatást, 

• gyermekfelügyeleti támogatást, 

• foglalkoztatást helyettesítő támogatást 

állapíthat meg. 

Aktív korúak ellátásában részesülők a helyi közlekedésben közlekedési kedvezményre jogosultak. Az 

igazolás kiállítását a kedvezményes bérlet vásárlásához az ellátást megállapító járási hivataltól kell 

kérni.  

A hajléktalan emberekre vonatkozó szabályokat ld. a szociális törvény speciális eljárási szabályainál. 

Ez esetben az ellátást az országos illetékességgel a kijelölt hivatal a határozatban foglalt címre 

folyósítja. A fővárosban élő hajléktalanok aktív korú ellátásának megállapítására és az ellátás országos 

folyósítására Budapest IX. Kerületi Hivatal Hatósági Osztálya az illetékes. 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

Aktív korúak ellátásaként foglalkoztatást helyettesítő támogatás jár: 

• ha az álláskeresési álláskeresési járadék folyósítási ideje lejárt, vagy lejárat előtt 

megszűnt, mert az álláskereső elhelyezkedett, de újabb jogosultságot álláskeresési 

járadékra nem szerzett, és foglalkoztatást helyettesítő támogatást (továbbiakban 

támogatás) az álláskeresési járadék vagy a munkaviszony megszűntét követő 

tizenkét hónapon belül kéri. Ha a kérelmet az álláskeresési járadék megszűnését 

követő 30 napon belül nyújtják be, akkor a támogatás az álláskeresési járadék 

megszűnésétől jár, vagy  

• ha a kérelem benyújtását megelőzően az igénylő az utóbbi két évben egy évet 

együttműködött a nemzeti foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal, 

(együttműködésnek számít a keresőtevékenység is), vagy 

• ha az igénylő részére folyósított ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj 

vagy özvegyi nyugdíj 12 hónapon belül szűnt meg, és közvetlenül a kérelem 

benyújtását megelőzően a foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal 

legalább három hónapig együttműködött (együttműködésnek számít a 

keresőtevékenység is). 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700085.KOR
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/ix-keruleti-hivatal-hatosagi-osztaly
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Az aktív korú ellátásokra való kérelmet a 63/2006. kormányrendelet 3. számú mellékletében szereplő 

formanyomtatványon kell benyújtani, csatolva az 1. számú melléklet vagyonnyilatkozatát. Mellékelni 

kell továbbá:  

• a háztatásban nevelt már nem tanköteles gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának 

igazolását, 

• a szükséges együttműködésekről szóló igazolást (a foglalkoztatási szerv hatósági 

bizonyítványát), 

• a korábban folyósított ellátásról szóló igazolást, 

• az iskolai végzettségről szóló igazolást, 

• igazolást arról, hogy a gyermek napközben nem gondozható. 

Hajléktalanok együttműködési kötelezettsége azzal a foglalkoztatási szervvel illetve azzal a járási 

hivatal által kijelölt szervvel áll fenn, amelyik az ellátást megállapító járási hivatal székhelyén van. 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő köteles az állami foglalkoztatási szervvel 

együttműködni.  

Az aktív korúak ellátásainál leírtakon túl meg kell szüntetni a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

ha: 

• az álláskereső a foglalkoztatási szerv által felajánlott munkahelyet nem fogadja el, 

vagy  

•  az álláskereső a közfoglalkoztatását jogellenesen megszünteti, illetve a 

közfoglalkoztató azonnali hatállyal felmond, vagy 

• törlik az álláskeresőt, vagy 

• az álláskereső a megállapító határozatban szereplő határidőig nem veteti magát 

nyilvántartásba, vagy 

• az álláskereső az éves felülvizsgálatot megelőzően legalább 30 napot nem folytat 

kereső tevékenységet (ide értve az egyszerűsített foglalkoztatást valamint a 

háztartási munkát), vagy legalább hat hónapos képzésen nem vesz részt. Ha nem 

sikerül elhelyezkednie, a járási hivatal elfogadja az önkéntes munkát is. Az önkéntes 

munkáról és szervezetekről bővebb információ: http://civil.info.hu/ ,  

http://www.onkentes.hu/  

•  ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult a felülvizsgálattal érintett 

időszakban legalább 30 napig igazoltan keresőképtelen volt, a járási hivatal a 

kötelezettség teljesítésére 60 napos határidőt ad. 

Az ellátás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 80%-a. Az ellátást a 

családból csak egy személy kaphatja. 

 Ha a gyermekfelügyeleti támogatásra vagy az egészségkárosodási támogatásra való jogosultság 

megszűnik, az együttműködési kötelezettség előírásával foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell 

megállapítani. 

(Egészségkárosodási) és gyermekfelügyeleti támogatás 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást kaphat, aki 14 éven aluli gyermeket nevel, a 

család nem részesül gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban, és a 

gyermeket óvodában vagy iskolában nem tudják napközbeni ellátásban részesíteni. Az 

egészségkárosodás jogcímén kapott támogatás szabályai a „Megváltozott munkaképességűek és 

fogyatékos személyek ellátásai” fejezetben található. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600063.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1000075.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000090.tv
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500088.TV
http://civil.info.hu/
http://www.onkentes.hu/
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Az ellátás havi összege a családi jövedelemhatár (a legkisebb öregségi nyugdíj 90%-a) összegének és 

a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a nettó 

közfoglalkoztatási bér 90%-át azzal, ha a gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az összege nem haladhatja 

meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 

különbözetét. 

IV. Gyermeket nevelő családok támogatása 

A gyermekes családok, attól függően, hogy a gyermek születése előtt a szülő dolgozott-e (volt-e 

biztosítása), vagy nehéz anyagi körülmények között nevelik gyermekeiket, a gyermek különböző 

életszakaszaiban különféle támogatásokat kaphatnak.  

Biztosítástól függő családtámogatási ellátások  

• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

•  217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet  

Csecsemőgondozási díj 

Csecsemőgondozási díjat kérhet az édesanya (szülő, örökbefogadó szülő, gyám), ha a szülést 

megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított (pl. munkaviszony, álláskeresési járadék) volt, és a 

biztosítás tartama alatt vagy az ezt követő negyvenkét napon belül megszületik a gyermeke. Az ellátás 

a szülési szabadság időtartamára, legfeljebb 168 napra jár. Biztosítási időnek számít a biztosítás 

megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, egy 

évnél hosszabb nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú tanulmányok idejéből 180 nap, a 

rehabilitációs járadék, rokkantsági ellátás. 

Nem kérhető arra az időszakra, amely alatt kereső tevékenységet folytat, kivéve a szerzői jogi díjazást 

és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat. 

Ha a szülő különböző korú gyermekeire tekintettel az egyik gyermeke után jogosult 

csecsemőgondozási díjra vagy gyermekgondozási díjra, akkor a másik gyermeke jogán járó 

csecsemőgondozási díjat vagy gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti. 

Összegének számításánál csak az a jövedelem vehető figyelembe, amelyet az ellátást igénylő annál a 

munkáltatónál kapott, ahol biztosítási jogviszonyban áll. Vagyis a korábbi munkáltatónál megszűnt 

jogviszonyból származó jövedelem nem számít. Az ellátás összege a napi átlagkereset 70%-a. 

A kérelmet a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványon kell 

benyújtani a foglalkoztatónál, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is. Ha 

a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet a volt foglalkoztató székhelye szerint 

illetékes kormányhivatalnál, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi 

Hivatalánál kell beadni. 

http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700083.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700217.KOR
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html

