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HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltatásaink minden érdeklődő számára díjmentesek! 
 
Álláskeresési tanácsadás – egyéni vagy csoportos  

Álláskeresési technikák elsajátítását segíti az önéletrajz, motivációs levél elkészítésétől az állásinterjúra való 
felkészítésig. 
   

Munkavállalási tanácsadás – egyéni vagy csoportos 
Személyre szabott tanácsadás, amely segítséget nyújt az ügyfelek elhelyezkedését gátló tényezők feltárásában. Egyéni 
munkaerő-piaci lehetőségek, támogatási eszközök meghatározása, célok kitűzése. 
     

Pályatanácsadás – egyéni és csoportos foglalkozások, osztályfőnöki óra 
Az egyén pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, illetőleg érdeklődésének, képességének, személyiségének 
és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályaterv kialakítása kérdőívek, szakmaismertető kiadványok, filmek 
segítségével. Információk iskolákról, képző intézményekről. 
               Klement Orsolya  76/795-709 

             Szabó Györgyi  76/795-674 
EURES tanácsadás – biztonságos uniós munkavállalás 

Információnyújtás és tanácsadás a külföldről hazatérő és az EU/EGT-tagállamok területére utazó álláskeresők számára az 
európai élet- és munkakörülményekről, megbízható információs források, tájékoztatás az EU/EGT országaiban fellelhető 
munkalehetőségekről. 

   Kereckey Beatrix    76/795-675 
 
KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
Álláskereső: 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja 
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, 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 
 
1991. évi IV. törvény 24. § 
Az álláskereső részére a Foglalkoztatási törvényben meghatározott álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, 
nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. 
 
Együttműködési kötelezettség: 1991. évi IV. törvény 54. § (9)- (10c) 
• A nyilvántartásba vett személynek a Foglalkoztatási Osztályon, az ügyintéző által meghatározott időpontban, 

de legalább 3 havonta kell jelentkeznie. A jelentkezés gyakoriságát az ügyintéző határozza meg. 
• A nyilvántartását, az álláskeresést és az elhelyezkedést befolyásoló körülményeiben bekövetkezett változást – 

annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül – be kell jelenteni Osztályunkon. 
• Az álláskeresőnek magának is aktívan kell keresnie a munkahelyet.  
• Az osztályunk által felajánlott munkaerőpiaci szolgáltatást, valamint támogatott képzési lehetőséget 

elfogadja, igénybe veszi. 
• Részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerőpiaci programban. 
• A megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja. 
A cselekvőképtelen vagy a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban, cselekvőképességében részlegesen 
korlátozott személy az együttműködési kötelezettségét törvényes képviselője útján teljesíti. 
 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az együttműködésként előírt jelentkezési kötelezettségének személyesen, 
vagy elektronikusan nem tesz eleget, osztályunk a mulasztás tényének pótlására való külön felhívás nélkül törli az 

álláskeresők nyilvántartásából! 
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Megfelelő munkahely: 1991. évi IV. törvény 25. § (2)-(3) és 54. § (10a)- (10c)   
• egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas, 
• a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg - amennyiben az álláskeresési járadék 

összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri, 
• a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven 

aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát 
nem haladja meg, 

• az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik. 
• A 25. életévét betöltött olyan álláskereső esetében, aki álláskeresési ellátásra nem jogosult, nem vesz 

részt munkaerő-piaci programban vagy foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásban, a munkahely abban az 
esetben is megfelelő, ha a foglalkoztatás közfoglalkoztatási jogviszonyban történik. 

 
Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki a kérelme benyújtásakor: 1991. évi IV. törvény 25. § 
• Foglalkoztatási törvény szerinti álláskereső (nyilvántartásba vett) 
• a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül legalább 360 nap -27. § (1) bekezdésében meghatározott-  

jogosultsági idővel rendelkezik: munkaviszony, és EU tagállamban végzett munkaviszony, vállalkozói 
jogviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony – kivéve az ellátás alatt végzett egyszerűsített 
foglalkoztatást,valamint 2020.07.01-től a megbízási és biztosított mezőgazdasági őstermelői jogviszony 

• munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási 
szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 

• Álláskeresési ellátás akkor folyósítható, ha az álláskereső más ellátásban nem részesül.  
 

Álláskeresési járadék időtartama: 1991. évi IV. törvény 27. § 
• Az ÁJ időtartam számításánál 10 nap jogosultsági idő 1 nap álláskeresési járadék folyósítási időnek felel 

meg. (pl. 360 nap jogviszony estén 36 nap ellátásra történő jogosultság)  
• Az ellátás folyósítási időtartama maximum 90 nap.  
• Az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az álláskeresőnek az állami foglalkoztatási szervnél 

történő jelentkezésének napja. Ha az álláskereső a személyes adatait – az állami foglalkoztatási szerv 
részére – a személyes jelentkezését megelőzően –e-ügyintézési törvényben foglaltak szerint küldte meg, 
az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az adatoknak az állami foglalkoztatási szervhez 
történő megérkezésének a napja. 

Álláskeresési járadék mértéke: 1991. évi IV. törvény 26. § 
• Az álláskeresőnek a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben 2019. évi CXXII. törvény 

(Tbj.) 23. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott társadalombiztosítási járulék alapja havi átlagos 
összegének alapulvételével kell kiszámítani.  

• az érintett jogviszony(ok)ban a munkáltató által közölt munkaerő-piaci járadékalap(ok) 60%-a. Maximum a 
jogosultság kezdő napján hatályos legkisebb munkabérnek megfelelő összeg, 2023-ban: br: 232.000 Ft/hó, 
(naptári napi: 7 733 Ft). Alsó határ nincs a járadék összegében! (Nincs minimum összeg!) 

• Az irányadó időszakban, ha járulékfizetés nem történt (pl. GYES miatt), az álláskeresési járadék mértéke a 
megállapítás kori minimálbér 130%-ának a 60%-a.  

• Az álláskeresési járadék összegének pontos meghatározására használható járadék kalkulátor: 
https://nfsz.munka.hu/tart/jaradek_kalkulator 
 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély: 1991. évi IV. törvény 30. § 
Az öregségi nyugdíj eléréséig folyósított rendszeres pénzellátás. Maximális összege a kérelem benyújtásának 
időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összegének 40%-a. Ha a járadékalap az előbbi összegnél 
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alacsonyabb volt, összegét a járadékalap alapulvételével kell megállapítani. 2023-ban a maximális naptári napi 
br. összege: 3.093 Ft (92.800 Ft/hó). A nyugdíj előtti segélyen töltött idő a nyugdíjba beszámító szolgálati idő.  
Álláskeresési járadék szüneteltetése: 1991. évi IV. törvény 29. § 
Szünetel ha az álláskereső 
• CSED, örökbefogadói díj, GYED vagy GYES jogosultságának megállapítását jelenti be. GYES esetén a 

jogosultság megállapításának napjától, a többi ellátás esetén a jogosultság megállapítását követő naptól, 
• letartóztatásban van, elzárás vagy szabadságvesztés büntetését tölti, ennek megkezdésének napjától, kivéve 

közérdekű munka vagy pénzbüntetés átváltoztatása miatti szabadságvesztés és reintegrációs őrizet 
• a megfelelő munkahelynek minősülő, rövid időtartamú, közfoglalkoztatás alatt, a jogviszony kezdő napjától, 
• rövid időtartamú (legfeljebb 120 nap) kereső tevékenységet folytat, alkalmi munka kivételével, feltéve, hogy 

bejelentési kötelezettségének eleget tett, a jogviszony kezdő napjától, 
• az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít, ennek teljes időtartamára. 

 
Álláskeresési járadék megszűnése és megszüntetése:  1991. évi IV. törvény 28. § 
Megszűnik, ha az álláskereső  

• kéri, a kérelemben megjelölt időponttól, 
• megváltozott munkaképességű személyek ellátására válik jogosulttá, a jogosultság kezdő napjától, 
• oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, a jogviszony kezdő napjától, 
• meghalt, a halál bekövetkezését követő naptól, 
• az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette, a folyósítási idő utolsó napját követő naptól, 
• olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét 

elérő rendszeres támogatásban részesül, a támogatás folyósításának kezdő napjától, 
• kereső tevékenységet folytat, kivéve alkalmi foglalkoztatás, a kereső tevékenység kezdő napjától.  

Meg kell szüntetni az álláskeresési járadék folyósítását, ha 
• az álláskeresőt törlik a nyilvántartásból, a nyilvántartásból való törlés napjától, 
• az álláskereső kereső tevékenységet folytat, és a bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a kereső 

tevékenység kezdő napjától, ha ez nem állapítható meg, a kereső tevékenység megállapításának napjától. 
Ez esetben részére álláskeresési járadék ismételten, legkorábban a folyósítás megszüntetésének kezdő 
napjától számított 90 nap elteltével folyósítható. 

 
Fennmaradó ellátás kifizetése:  1991. évi IV. törvény 27. § (8)-(11) 
Ha az álláskeresési járadékban részesülő személy a járadék kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, 
legalább napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt - kivéve közfoglalkoztatás - létesít, kérelmére a folyósítási 
időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás meghatározott mértékét egy összegben ki kell fizetni. 

o További feltétele, hogy a járadék megszüntetésétől a kérelem benyújtásának napjáig folyamatosan 
munkaviszonyban álljon, melyet a munkáltató igazol. 

o A kérelmet az álláskeresési járadék folyósítási idejének lejártát követő 30 napon belül kell benyújtani. 
A juttatás mértéke a még hátralévő időtartamra járó juttatás összegének 80 százaléka. 
Ha a kérelmező nem a lakó- vagy tartózkodási helyén létesít munkaviszonyt, a juttatást részére, a bejelentési 
kötelezettség teljesítését követő legközelebbi számfejtés alkalmával kell kifizetni. 
A fennmaradó ellátás szabályai nem alkalmazhatók, ha az álláskereső ugyanazzal a munkaadóval létesít 
munkaviszonyt, amellyel a járadék megállapítását megelőzően utoljára munkaviszonyban állt. 
Ha az összeg kifizetésre került, úgy kell tekinteni, hogy az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette. 
 
A jogalap nélkül folyósított ellátás visszakövetelése 1991. évi IV. törvény 37-38.§  
• Az állami foglalkoztatási szerv az ellátás felvételétől számított hat hónapon belül írásban kötelezi az ellátás 

visszafizetésére azt, aki az ellátást jogalap nélkül vette fel. 
• Hat hónapon túl akkor követelhető vissza, ha a kifizetést az ellátásra jogosult vétkes magatartása idézte elő. 
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• Ha az álláskeresési ellátásban részesülő személy mezőgazdasági őstermelőként folytat kereső tevékenységet, 
köteles az adóévben felvett álláskeresési ellátást visszafizetni. 

 

Foglalkoztatási Osztályunk elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje: 

6000 Kecskemét, Klapka u. 34.  Tel.: 76/795-600    
e-mail: foglalkoztatas.kecskemet@bacs.gov.hu 

 
Ügyfélfogadási Idő: Hétfő  8.00 – 15.00 
    Kedd  8.00 – 15.00 
    Szerda  8.00 – 15.00 
    Csütörtök 8.00 – 16.00 
    Péntek  nincs ügyfélfogadás 

 
Tájékoztatjuk, hogy a tájékoztatóban szereplő információk jogszabályi háttere a 1991. évi IV. törvény a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 
Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink más szervekkel közös jogszabályi hátterét az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény ( Ákr) rendezi.  
Tájékoztatjuk továbbá, hogy elektronikus ügyintézésre valamint kapcsolattartásra az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltak 
szerint van mód a 1991. évi IV. törvényben ( Flt) biztosított lehetőségekkel kiegészítve.  
 
Az elektronikus ügyintézés, magánszemélyek esetében választható felülete, amennyiben Ügyfélkapuval 
rendelkezik: https://epapir.gov.hu/ 
Az ellátás iránti, vagy nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási szándék jelzésére lehetőséget biztosítunk az 
https://eugyintezes.munka.hu/ felületen is. 
Az e-mailben történő kapcsolattartás csak akkor lehetséges, ha az ügyfél, írásbeli nyilatkozatot tesz és ezzel 
egyidejűleg megadja a kapcsolattartáshoz szükséges e-mail címet. 
 
Nyilvántartáshoz, ellátásokhoz, támogatásokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó részletes tájékoztatót 
talál az alábbi honlapon: https://nfsz.munka.hu/ 
 
A rendszerünkben szereplő állásajánlatokat otthonából is kényelmesen megtekintheti a Virtuális 
Munkaerőpiaci Portálon: https://vmp.munka.hu/ 
 
A munkavállalással kapcsolatos kérdéseivel forduljon az ügyintézőjéhez! 
 
Azon regisztrált álláskereső, aki sem álláskeresési ellátásban, sem aktív korúak ellátásában nem részesül, 
az egészségügyi szolgáltatási járulék (tb) megfizetésére kötelezett. 
A Kormányhivatal Járási Hivatala az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapíthat meg a 
szociális rászorultság figyelembe vételével az ügyfél kérelmére és nyilatkozata alapján.                                  
Kérelmét és nyilatkozatát a Kormányablakban teheti meg. 

További információért forduljon ügyintézőjéhez! 
További hasznos honlapok: 

www.munka.hu a munkaügyi szervezet honlapja 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal honlapja 
http://ofa.hu/ az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft honlapja 
https://ertekvagy.hu/  Intelligens rehabilitációs álláskereső platform 


