
Közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatala  

  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

• Kérelem+kérelemhez tartozó nyilatkozatok  

• Munkaszerződés eredeti példánya  

• Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat   

  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

A támogatással kapcsolatos kérelmet, a kérelmező lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes járási 

hivatalnál kell benyújtani.  

  

Az ügyintézés határideje:  

A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) 

bekezdése alapján 25 nap.  

  

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

  

Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt,  

  

• akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását 

megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági 

társasággal, szövetkezettel (kivéve az iskolaszövetkezetet), egyesülettel, alapítvánnyal vagy 

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadóval, vízi 

társulattal, valamint erdőgazdálkodóval a fővárosi és megyei kormányhivatal állami 

foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási 

hivatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló 

határozott idejű munkaviszonyt létesített, és  

• aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül - ideértve az előző pontban meghatározott 

közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is - legalább 180 napig közfoglalkoztatási 

jogviszonyban állt.  

• Az elhelyezkedési juttatás további feltétele, hogy versenyszférában létesített új 

munkaviszonyban a munkaidő elérje a legalább napi hat, megváltozott munkaképességű 

személy esetében a legalább napi négy órát, és a munkaviszony - legalább olyan időtartamig - 

folyamatosan fennálljon, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony munkaviszony létesítése 

hiányában fennállt volna.  

  

Támogatás mértéke:  

• Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a kérelem benyújtásának időpontjában 

érvényes foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak (FHT), a közfoglalkoztatási jogviszony 



megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó időtartamra számított összegével, 

ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony  

- munkaviszony létesítése hiányában - fennállt volna.  

  

Az elhelyezkedési juttatás a támogatási időtartam lejártát követő 2 évig ismételten nem igényelhető.  

  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

  

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről   

• 2016. évi CXL törvény az általános közigazgatási rendtartásról   

• 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról  

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

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

egyéb törvények módosításáról   

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

• 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   

• 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról   

  

Az ügy intézését segítő útmutatók:  

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_kozfo g.aspx  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:   

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_kozfo g.aspx  

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -  
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