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1. Álláskeresők nyilvántartása  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatala  

  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

• Kérelem  

• Személyazonosító igazolvány   

• Lakcímkártya  

• Adóigazolvány (adóazonosító jel)  

• TAJ-kártya  

• Iskolai végzettséget valamint szakképzettséget igazoló okmányok  

• A kérelem beadását megelőző 3 hónapon belül megszűnt munkaviszony esetén, 

igazolás a munkaviszony megszűnésének módjáról  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

A kérelem benyújtása személyesen történik az ügyfél lakóhelye szerint illetékes 

járási hivatal foglalkoztatási osztályán. Az álláskereső a kérelem benyújtási 

szándékát már az első jelentkezést megelőzően elektronikusan, e-mailben is 

jelezheti.   

  

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint.   

  

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

Álláskereső 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 megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásában 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 illetékes foglalkoztatási osztállyal együttműködik, 

és  
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6. akit az illetékes foglalkoztatási osztály álláskeresőként nyilvántart.  

  

Az ügyfélnek a fent felsorolt összes feltételnek egyidejűleg kell megfelelnie. Ha az 

összes feltétel közül bármelyik nem teljesül, az ügyfél nem minősül álláskeresőnek.  

A nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásakor terhességi-gyermekágyi segélyben, 

csecsemőgondozási díjban részesülő személy álláskeresőként nem vehető 

nyilvántartásba, mert ez idő alatt aktív munkahelykereső tevékenysége szünetel. A 

gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesülő személy az 

egyéb feltételeknek való megfelelés esetén álláskeresőként akkor vehető 

nyilvántartásba, ha a családok támogatásáról szóló törvény és a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint keresőtevékenységet folytathat.   

Az ügyfél az álláskeresőként való nyilvántartásba vételi kérelem beadásával egy 

időben nyilatkozik arról, hogy elhelyezkedése érdekében együttműködik az illetékes 

foglalkoztatási osztállyal. Az együttműködés keretében  

• a nyilvántartásba vevő foglalkoztatási osztályon személyesen vagy 

elektronikus úton, az előírt időpontban, de legalább háromhavonta jelentkezik. 

Az ügyfél nyilatkozatában vállalhatja az elektronikus kapcsolattartás 

keretében történő együttműködést.   

• az álláskeresését és elhelyezkedését befolyásoló körülményeiben 

bekövetkezett változást – annak bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül 

– bejelenti az illetékes foglalkoztatási osztálynak. Az álláskeresői státuszt 

érintő változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettség a nyilvántartás 

szünetelése alatt is fennáll.  

• maga is aktívan keres munkahelyet,  

• az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatást, 

valamint az állami foglalkoztatási szerv által támogatott képzési lehetőséget 

elfogadja, illetőleg igénybe veszi,  

• részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci 

programban, és  

• a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja.  

Az álláskereső nyilatkozatban vállalhatja, hogy együttműködésének elektronikus 

levélben történő kapcsolattartás formájában tesz eleget. Ennek keretében teljesítheti 

jelentkezési kötelezettségét, bejelentheti a körülményeiben bekövetkezett 

változásokat, illetve a nyilvántartását érintő eseményeket. Mindezzel az ügyfél azt is 
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vállalja, hogy az általa megadott e-mail címre érkezett leveleket fogadja, és az 

azokban foglaltaknak eleget tesz.   

  

 Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

• 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a 

munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek 

hatósági és más feladatainak ellátásáról   

• 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró 

járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről  

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

ellátásáról   

• 2012. évi. I. törvény a munka törvénykönyvéről   

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

valamint a nyilvántartásból való törlésről  

• 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról   

• 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról  

  

Az ügy intézését segítő útmutatók:  

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/allakeresoknek_nyilvantart_vetel.aspx  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:   

http://www.nyugatrmk.hu/elektronikus/  

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/allakeresoknek_nyilvantart_vetel.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/allakeresoknek_nyilvantart_vetel.aspx
http://www.nyugatrmk.hu/elektronikus/
http://www.nyugatrmk.hu/elektronikus/

