
Ügytípus megnevezése: 

Álláskeresési támogatásokra való jogosultság megállapításának és folyósításának feltételei migráns 

munkavállalók esetében 

Ügytípus rövid leírása: 

A munkájukat elvesztett személyek élethelyzetének javítása, az álláskeresésük támogatása, mielőbbi, 

ismételt munkába helyezésük. Kiemelt figyelmet kell fordítani az álláskeresők megélhetését biztosító 

ellátó rendszer működtetésére. 

Az ellátásban részesülőknek lehetőségük van arra, hogy a lakóhelyük, illetve volt munkahelyük 

szerinti illetékességtől eltérő országban keressenek állást (migráns munkavállalók). 

Az álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos eljárások általános céljain túlmenően cél az, hogy az 

államok szociális biztonsági rendszerei között fennálló különbségek miatt ne szenvedjen sérelmet a 

személyek államok közötti szabad mozgásának elve, vagyis, hogy a munkavállalók, vállalkozók ne 

veszítsék el az egyik tagállamban a szociális biztonság területén megszerzett jogaikat, ha egy másik 

tagállamban vállalnak munkát. 

A migráns eljárás alanyai egyrészről az EU/EGT tagállami munkaviszonnyal rendelkező álláskeresők, 

(a továbbiakban: migráns munkavállalók) önálló vállalkozók, másrészről az általános eljárások szerinti 

hatóságok és az EGT-tagállamok társszervei. 

Ügyintézési határidő: 

A migráns munkavállaló álláskeresési támogatásával kapcsolatos ügyekben az Flt. 54. § (4) 

bekezdése szerint az érdemi határozatot a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező hatósághoz történő megérkezése napjától, illetve az eljárás hivatalból történő 

megindításának napjától számított 2 hónapon belül kell meghozni.  

A nyomtatvány illetékes tagállamtól való bekérése nemzetközi jogsegélynek minősül, ezért a Ket. 33. 

§ (3) bekezdése értelmében ez az időtartam nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 

Joghatóság: 

 

A joghatóság azt jelenti, hogy az EGT tagállamai közül melyik tagállam jogosult az eljárás 

lefolytatására.  

Főszabályként a legutolsó munkavállalás helye szerinti tagállam rendelkezik joghatósággal az ellátás 

megállapítására és folyósítására.  

Magyarország akkor válik joghatósággal bíró tagállammá, azaz akkor kell az Flt.-t, végrehajtási 

szabályait és a rendeleteket alkalmazni, ha egy magyar vagy EGT állampolgár magyar munkaviszony 

alapján, Magyarországon válik álláskeresővé, és ezt követően nem vállal munkát más tagállamban. 

 

 



Hatáskör – illetékesség:  

 

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint a járási hivatal feladata ellátni az álláskeresők nyilvántartásba vételével 

kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék és álláskeresési segély, megállapításával, 

megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 11. § (1) bekezdés m) 

pontja szerint ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 

uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, valamint az eljárást megindító irat benyújtásának 

módja: 

Az álláskeresési támogatásokra való jogosultság megállapításának és folyósításának feltételei 

migráns munkavállalók esetén megegyeznek a magyar álláskeresőkre vonatkozóan 

meghatározottakkal. 

Az álláskeresési ellátás megállapításának egyes különös esetei: 

Álláskeresési ellátás megállapítása  

- olyan álláskereső részére, akinek utolsó foglalkoztatásra irányuló jogviszonya magyar 

jogviszony volt;  

- olyan álláskereső részére, aki határ menti munkavállaló, és utolsó foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonya nem magyar jogviszony volt;  

- olyan álláskereső részére, aki hazatérő munkavállaló, és utolsó foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonya nem magyar jogviszony volt;  

- ideiglenes ellátás esetén. 

Álláskeresési ellátás megállapítása olyan álláskereső személy részére, akinek utolsó munkaviszonya 

magyar munkaviszony 

Amennyiben az ügyfél rendelet szerinti igazolás bemutatásával EGT-munkaviszonyt, vállalkozói 

jogviszonyt (melyek egyben biztosítási jogviszonyok is) és átlagkeresetet vagy jövedelmet igazol, az 

álláskeresési járadékot, nyugdíj előtti álláskeresési segélyt az Flt. alapján kell megállapítani azzal, 

hogy a magyar jogosultsági időhöz hozzá kell számítani az érintett személy által a rendeletek szerinti 

igazoláson leigazolt biztosítási, munkavállalási időket úgy, mintha az adott munkaviszonyt, vállalkozási 

jogviszonyt Magyarországon töltötte volna el. 

Az átlagkeresetet, jövedelmet/járulékalapot az Európai Központi Bank által megállapított napi 

hivatalos valutaátváltási árfolyam szerint kell magyar forintra váltani, az irányadó dátum az átszámítási 

művelet intézmény általi teljesítésének a napja, vagyis a kérelem benyújtásának a napja. 

Egyebekben a járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítására vonatkozó általános 

szabályok alkalmazandóak. 



Álláskeresési ellátás megállapítása olyan álláskereső személy részére, akinek utolsó munkaviszonya 

határ menti munkavállalóként nem magyar munkaviszony, de magyar lakóhellyel rendelkezik 

Amennyiben az ügyfél rendelet szerinti igazolással EGT-biztosítási időt, munkaviszonyt és 

átlagkeresetet/járulékalapot/jövedelmet igazol, az álláskeresési járadékot, segélyt az Flt. vonatkozó 

szabályai alapján kell megállapítani úgy, mintha az ügyfél Magyarországon vált volna álláskeresővé, 

illetve az adott munkaviszonyt, vállalkozói jogviszonyt is itt töltötte volna el (a leigazolt tényleges 

átlagkereset figyelembevételével).  

Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy a Magyarország által így kifizetett járadék összegét a 

korábbi munkavállalás szerinti tagállamnak meg kell térítenie Magyarország részére. Éppen ezért az 

így kifizetett összeget a rendszerből össze kell gyűjteni a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek. 

Az álláskeresési ellátás megállapításánál a más tagállamban teljesített biztosítási időnek számító 

jogviszonyban töltött időszak igazolását a külföldi társszervtől a strukturált elektronikus dokumentumok 

alkalmazásával lehet kérni, illetve igazolni. 

Álláskeresési ellátás megállapítása olyan álláskereső személy részére, akinek utolsó munkaviszonya 

nem magyar munkaviszony, magyar lakóhelyére visszatér, de nem határ menti munkavállaló 

Amennyiben az ügyfél rendelet szerinti igazolással EGT-biztosítási időt, munkaviszonyt és 

átlagkeresetet/járulékalapot/jövedelmet igazol, az álláskeresési járadékot, nyugdíj előtti segélyt az Flt. 

vonatkozó szabályai alapján kell megállapítani, úgy mintha Magyarországon vált volna álláskeresővé, 

illetve az adott munkaviszonyt, vállalkozói jogviszonyt is itt töltötte volna el.  

Az álláskeresési ellátás megállapításánál a más tagállamban teljesített biztosítási időnek számító 

jogviszonyban töltött időszak igazolását a külföldi társszervtől a strukturált elektronikus dokumentumok 

alkalmazásával lehet kérni, illetve igazolni. 

Ideiglenes ellátás megállapítása 

Amennyiben nem áll rendelkezésre valamennyi, az ellátás végleges összegének kiszámításához 

szükséges információ, akkor az intézmény az ügyfél kérelmére ideiglenes ellátást állapít meg, 

amennyiben ez a rendelkezésére álló információk alapján lehetséges. 

Az álláskeresési ellátások megállapításának alapja migráns munkavállalók esetén 

  

Az álláskeresési ellátások megállapításának alapja megegyezik a magyar álláskeresőkre vonatkozó 

szabályozással, a következő kiegészítéssel:  

Amennyiben az átlagkereset nem kerül megadásra, az alábbi megoldás lehetséges:  

 Ha az utolsó négy naptári negyedév jövedelmét igazoló bérpapír, adóbevallás vagy egyéb 

dokumentum rendelkezésre áll, úgy ezek alapján lehet kiszámítani a munkaerő-piaci járulék 

alapját.  

 



A koordinációs rendeletben meghatározott összeszámítási szabályok alkalmazása esetén a biztosítási 

jogviszony igazolására az E301 formanyomtatvány, az U1 hordozható dokumentum vagy a 

kinyomtatott SED elektronikus dokumentuma vehető figyelembe. Mind a vállalkozói jogviszony, mind a 

munkaviszony csak abban az esetben vehető figyelembe az ellátás megállapításánál, ha az adott 

időszak egyben biztosítási jogviszony is volt. Amennyiben a nyomtatvány nem tartalmazza az Flt. V. 

fejezetében meghatározott ellátásokhoz szükséges minden adatot, akkor a nyomtatványon felül a 

Ket.-ben meghatározott egyéb bizonyítási eszközök alapján kell az ellátást megállapítani. Amennyiben 

a más tagállam által kiállított igazoláson közöltekkel az ügyfél nem ért egyet, vagy más Ket.-ben 

meghatározott bizonyítási eszközt mutat be, úgy az érintett társszervtől kérhető a közölt adat 

pontosítása, azonban a tagállamok által kiállított igazoláson közölt biztosítási időszakok és 

jövedelemre vonatkozó adatok elsőbbséget élveznek minden, az ügyfél által bemutatott 

dokumentummal szemben. 

Ellátás továbbfolyósítása az álláskereső más EGT-tagállamba távozása esetén 

Az álláskeresőnek a távozását megelőzően legalább huszonegy nappal be kell jelentenie a távozását 

az illetékes állami foglalkoztatási szervnek (járási hivatalnak). 

Az illetékes szerv köteles a távozást engedélyezni, a más tagállamban történő munkakeresés 

engedélyezésekor kiállítja az U2 számú hordozható dokumentumot, vagy az E303-as 

formanyomtatványt, az export összegére vonatkozó információk kitöltése nélkül. 

Az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy mely időpontban kell megjelennie a járási hivatalban, illetve 

hogy az együttműködési kötelezettségének betartását a tagállami társszerv által kiadott és a magyar 

hatóságoknak megküldött rendelet szerinti igazolás tartalmazza.  

Az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy amennyiben távolléte alatt nem teljesíti együttműködési 

kötelezettségét a más tagállami munkaügyi szervvel, a korábban kifizetett ellátást az illetékes szerv 

visszakövetelheti.  

Továbbá meg kell jelölni, hogy az ellátás folyósítása hová történik, ha az az addigi folyósítási módtól 

eltér. 

Amennyiben az ügyfél nem regisztráltatta magát a más tagállami munkaügyi szervnél vagy nem 

működött együtt, az érintett személy álláskereső státuszát meg kell szüntetni. 

Az álláskeresési ellátások szüneteltetésének, megszüntetésének, a jogalap nélkül felvett ellátások 

visszakövetelése, az elévülés szabályozása megegyezik a magyar álláskeresőkre vonatkozó 

szabályozással. 

 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok listája: 



 

- Keresőtevékenység/rövid idejű kereső tevékenységet igazoló dokumentum  

- Kereső tevékenység/rövid idejű kereső tevékenység befejezését igazoló dokumentum 

- Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 

- Nemzetközi szerződésre vonatkozó igazolás 

- Nemzetközi szerződésre vonatkozó igazolás iránti kérelem 

- Szerb-Magyar egyezményre vonatkozó igazolás iránti kérelem 

- Szerb-Magyar egyezményre vonatkozó igazolás 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 

 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (a 

továbbiakban: Flt.),  

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

(a továbbiakban: Ket.)  

- 492/2011/EU rendelet a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról  

- 883/2004/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról (a továbbiakban: R4)  

- 987/2009/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK 

rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (a továbbiakban: R5)  

- R1.sz. HAT[ROZAT (2013. június 20.) A 987/2009/EK rendelet 85. cikkének értelmezéséről  

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)  

- 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről  

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (a továbbiakban: Evtv.)  

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.)  

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló (a továbbiakban: Kjt.)  

- 2011. évi CXCIX: törvény a közszolgálati tisztségviselőkről (a továbbiakban: Kttv.)  

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.)  

-  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 

továbbiakban: Infotv.)  

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.)  

- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (a továbbiakban: Szja tv.)  

- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról  

- 1996. évi. XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 

azonosító kódok használatáról  

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  



- 1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről  

- 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 

viszonyáról  

- 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről  

- 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról  

- 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  

- 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről (a továbbiakban: Tbj.)  

- 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (a továbbiakban: Tny.)  

- 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (a továbbiakban: Cst.)  

- 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról  

- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (a továbbiakban: Art.)  

- 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről  

- 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról  

- 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról  

- 2002. évi II. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. 

szeptember 8-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről 

(a továbbiakban: New York-i szerződés)  

- 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról  

- 2014. évi XLII. törvény az OECD és az Európa Tanács által kidolgozott, az adóügyekben 

történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben 

történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv 

kihirdetéséről  

- 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  

- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények módosításáról  

- 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár 

előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról  

- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról  

- 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról  

- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (a továbbiakban: Vht.)  

- 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad 

áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról  



- 368/2011.(XII. 28.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a 

továbbiakban: [vr.)  

- 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról  

- 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a Tbj. végrehajtásáról (a továbbiakban: R3)  

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról  

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

megállapításához szükséges igazolólapról  

- 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról  

- 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről  

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

nyilvántartásból való törlésről  

- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról  

- 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ebtv. vhr.)  

 


