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Az álláskereső elhelyezkedése érdekében köteles együttműködni a munkaügyi központ lakóhelye, 

tartózkodási helye szerint illetékes kirendeltségével. Az együttműködés keretében az ügyfél 
a) az állami foglalkoztatási szervnél az általa meghatározott időpontban, de legalább háromhavonta 

jelentkezik, és 
b) az álláskeresői minőségében bekövetkezett változást - annak bekövetkezésétől számított 15 napon 

belül - bejelenti az állami foglalkoztatási szervnek (kirendeltségnek), és 
c) maga is aktívan keres munkahelyet, és 
d) az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatást, valamint az állami 

foglalkoztatási szerv által támogatott képzési lehetőséget elfogadja, illetőleg igénybe veszi, 

e) részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban, 
f) a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja. 

 
Az álláskeresési járadékra vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyre jogosult vagy abban részesülő 

álláskereső az együttműködési kötelezettség keretében a megfelelő munkahelyet köteles elfogadni.  
 
A munkahely akkor megfelelő, ha  

- 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 - tömegközlekedési eszközzel - 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 jogszabályban megfogalmazottak alapján nem releváns az álláskereső iskolai végzettsége, képzettségi 

szintje, utoljára betöltött munkaköre. Az álláskereső számára tehát bármely olyan álláshely felajánlható, 
amelyet a végzettségével el lehet látni, azaz a képzettségi szintjétől alacsonyabb iskolai végzettséget 
igénylő munkakör is. 
 

Az olyan álláskereső esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre 
nem jogosult a munkahely abban az esetben is megfelelő, ha a foglalkoztatás közfoglalkoztatási 
jogviszonyban történik.  
Vagyis az az álláskereső, aki egyik álláskeresési ellátásra sem jogosult, köteles a közfoglalkoztatás keretében 

felajánlott munkalehetőséget elfogadni. 
 
A közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott részére az alábbiakat köteles biztosítani: 

- ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye közötti naponta - tömegközlekedési 

eszközzel - 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 meghaladja, a 
munkavégzés helyére és onnan a közfoglalkoztatott lakóhelyére történő térítésmentes szállítást, 
valamint 

- ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye közötti naponta - tömegközlekedési 
eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a négy órát meghaladja, a munkavégzés helyétől 
számított 20 km-es távolságon belül térítésmentes elhelyezést, tisztálkodási és étkezési 
lehetőséget. 

 
Ha a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetében a napi pihenő idő eltöltésére a 
lakóhelytől különböző településen kerül sor, az álláskereső csak abban az esetben köteles a felajánlott 
munkahelyet elfogadni, ha az családi körülményeire (különösen kiskorú gyermek gondozása, közeli 

hozzátartozó ápolása stb.) tekintettel hátrányos következményekkel nem jár. Ebben a kérdésben a 
lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének nyilatkozata az irányadó. 

 

Az ügyfél nyilatkozatban vállalhatja az elektronikus kapcsolattartást, mint az együttműködés formáját. 
Ennek keretében jelezhetik a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási szándékukat, teljesíthetik jelentkezési 
kötelezettségüket, bejelenthetik a körülményeikben bekövetkezett változásokat. 
 

Amennyiben az álláskereső az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, az állami 
foglalkoztatási szerv (kirendeltség) törli az álláskeresők nyilvántartásából.  
 
Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a munkaügyi központ lakóhelye szerint illetékes 

kirendeltségének munkatársaihoz. 
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