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Ki jogosult nyugdíj előtti álláskeresési segélyre? 

 
A nyugdíj előtti álláskeresési segély annak az álláskeresőnek jár,  

- akinek legfeljebb 5 éve hiányzik a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez a segély iránti 
kérelem benyújtásának időpontjában 

- az álláskereső legalább 45 napig álláskeresési járadékban részesült, és a járadék folyósítási 
időtartamát kimerítse, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék 
folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – megszüntette és az 
álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot;  

- valamint, hogy a járadék folyósítás kimerítését, vagy a kereső tevékenység miatti megszüntetését 
követő három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort 

- rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel de korhatár előtti ellátásban, 
szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban nem 

részesül, és munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az 
illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 

 
Abban az esetben, ha az ügyfél álláskeresési ellátást kíván igényelni, személyes adatait és az ellátásra való 

kérelem benyújtási szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére – a személyes jelentkezését megelőzően – 
elektronikus levél útján megküldheti. 
 
Milyen időtartamra állapítható meg a nyugdíj előtti álláskeresési segély? 

 
A nyugdíj előtti álláskeresési segély az öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességűek személyek ellátására 
jogosultság megszerzéséig folyósítható. 
A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja a kérelem benyújtásának a napja. Ha az 

álláskereső a személyes adatait – az állami foglalkoztatási szerv részére – a személyes jelentkezését megelőzően 
– elektronikus levél útján küldte meg, a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja az 
adatoknak az állami foglalkoztatási szervhez történő megérkezésének a napja. 
 
Mennyi a nyugdíj előtti álláskeresési segély összege? 

 
A nyugdíj előtti álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb 
munkabér 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. Ha az álláskeresési járadékalap ennél alacsonyabb 
összegű volt, akkor a segély összegét a járadékalap alapulvételével kell megállapítani. Az egy napra járó nyugdíj 

előtti álláskeresési segély összege az előzőekben foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része. 
 
Mikor szünetel a törvény erejénél fogva a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása? 
 

Ha az álláskereső 
- terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetőleg gyermekgondozási segélyre való 

jogosultságának megállapítását jelenti be, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetén a 
jogosultság megállapítását követő naptól, gyermekgondozási segély esetén a jogosultság megállapításának 

napjától, 
- előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a szabadságvesztés-

büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, 

- rövid időtartamú (legfeljebb 90 napos) közfoglalkoztatásban vesz részt, 
- rövid időtartamú, legfeljebb 90 napig tartó kereső tevékenységet folytat (az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő 

munkaviszony* kivételével), feltéve, hogy ezt határidőben bejelentette a munkaügyi központnak, 

- keresetpótló juttatásban részesül,  
- az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít, ezen időszak teljes 

időtartamára, 
- a keresőtevékenység időtartamára, függetlenül az időtartam mértékétől, 

- 90 napra, ha az álláskereső az általa folytatott kereső tevékenységhez kapcsolódó bejelentési 
kötelezettséget elmulasztotta, 

- ha az álláskereső az álláskeresési segély folyósításának szüneteltetése alatt kereső tevékenységet folytatott, 
és ennek eredményeként álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot. 

*alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony: az adórendszeren kívüli háztartási munka, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény által szabályozott alkalmi munka, valamint idénymunka. 
 
Ha a nyugdíj előtti álláskeresési segély szünetelése alatt folytatott kereső tevékenység eredményeként 

álláskeresési járadékra való jogosultságot szerzett, amely ellátásnak a folyósítási idejét kimerítette, ezt követően 
az álláskeresési segélyt kell tovább folyósítani.  
 
Mikor szűnik meg a törvény erejénél fogva a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása? 

 
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 tanulói, hallgatói jogviszony kezdő napjától, 
- meghalt, a halál bekövetkezését követő naptól, 
- a nyugdíj előtti álláskeresési segély 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. 
 
Az ellátás szüneteléséről, és megszűnéséről a hatóság nem hoz határozatot, de arról az ügyfél részére 
kérelmére 8 napon belül igazolást kell kiadni. 

 
Mikor kell a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítását megszüntetni döntéssel? 
 
Ha az álláskereső 
- az álláskeresőt törlik a nyilvántartásból, a nyilvántartásból való törlés napjától, 

- az álláskereső kereső tevékenységet folytat, és a változás bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a kereső 
tevékenység kezdő napjától, ha ez nem állapítható meg, a kereső tevékenység megállapításának napjától. 

 
Ha a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának megszüntetése keresőtevékenység folytatása miatt úgy 

történik, hogy az álláskereső ennek bejelentését elmulasztotta, az álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési 
segély csak a folyósítás megszüntetésének kezdő napjától számított 90 nap elteltével folyósítható még akkor is, 
ha a jogosultsághoz szükséges feltételekkel egyébként rendelkezik. 
 

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a munkaügyi központ lakóhelye szerint illetékes kirendeltségének 
munkatársaihoz. 
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