
Álláskeresési járadék  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatala  

  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

• Kérelem   

• Igazolás a vállalkozói igazolvány visszaadásáról/vállalkozói tevékenység megszüntetéséről, 

szüneteltetéséről valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított adóigazolás  

• OEP igazolvány   

• Bankszámlaszám – amennyiben az ügyfél rendelkezik vele  

• Adatlap bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségekről    

• A 2010. január 1-je előtt megszűnt munkaviszonyok esetén „Igazolólap a munkanélküli-

járadék megállapításához”, 2010-től „Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési 

segély megállapításához” című nyomtatvány  

  

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:  

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki  

• álláskereső, és   

• az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel 

rendelkezik, és                               

• kereső tevékenységet nem folytat, munkaviszonyban nem áll, és   

• vállalkozói tevékenységet sem folytat, és   

• munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és   

• számára az illetékes foglalkoztatási osztály nem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.   

  

Megfelelő a felajánlott munka, ha egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére 

alkalmas, és a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg – amennyiben az 

álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb – a kötelező legkisebb 

munkabér összegét eléri, és 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, és 

az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.  

  



Jogosultsági idő: amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt 

munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban 

állt, vagy egyéni illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy 

vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.   

  

Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben az 

érintett jogviszonyokban elért - a vállalkozói jogviszony esetén a megfizetett - munkaerő-piaci járulék 

alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. Ha az 

álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben több munkaadóval állt 

munkaviszonyban, vagy több vállalkozói tevékenységet is folytatott, vagy munkaviszonyban állt és 

vállalkozói tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét valamennyi munkaadónál, 

illetőleg vállalkozói tevékenysége során elért átlag járulékalap alapulvételével kell kiszámítani.   

    

A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem 

lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél.   

    

Ha a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el minimálbért, akkor a járadék 

számításának alapja a fentiek szerint számított összeg 60%-a.   

  

Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az 

álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb 

munkabér 130 százaléka.  

  

Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát annak az időtartamnak az alapulvételével kell 

megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt 

munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói 

tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési 

kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban együtt: jogosultsági idő). A jogosultsági idő tartamába 

nem számítható be az az időtartam, amely alatt az álláskereső álláskeresési járadékban vagy 

vállalkozói járadékban részesült. Minden 10 nap jogosultsági idő 1 nap járadékfolyósítási időnek felel 

meg.   

  

Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 36, de legfeljebb 90 nap.  

  

  Az álláskeresési járadék folyósítása szünetel, ha az álláskereső:     

• terhességi gyermekágyi segélyre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra, illetőleg 

gyermekgondozási segélyre válik jogosulttá,   

• előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti kivéve, ha a 

szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg,   

• rövid időtartamú közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,     

• rövid időtartamú, legfeljebb 120 napig tartó kereső tevékenységet folytat – az egyszerűsített 

foglalkoztatás kivételével, – feltéve, hogy ezt a munkavégzés megkezdése előtt bejelentette a 

foglalkoztatási osztályon,   



• keresetpótló juttatásban részesül,   az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében 

történő tényleges szolgálatot teljesít annak  teljes időtartamára.   

    

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munkát nem kell bejelenteni, és az álláskeresési 

ellátást tovább kell folyósítani.   

    

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   

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

megállapításához szükséges igazolólapról  

• 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról   

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

• 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/allaskeresoknek_ellatasok/content/ak_ell 

atas_allasker_jaradek.aspx  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:   

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