
 

 

     HIRDETMÉNY  
 

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról 
 

I. Az elhelyezkedési juttatás nyújtásának szabályai 
 
Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt: 
a) akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 

napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) szerinti gazdasági társasággal, szövetkezettel (kivéve az iskolaszövetkezetet), egyesülettel, 
alapítvánnyal vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó 
munkaadóval, mezőgazdasági őstermelővel, 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 

b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül - ideértve az a) pontban meghatározott 
közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is - legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt. 

 
A támogatás a közfoglalkoztatásban résztvevőt ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly 
módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése 
esetén elhelyezkedési juttatásban részesül. 

 
A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm.rendelet) vonatkozásában versenyszférának minősül: 

 Ptk. szerinti gazdasági társaság: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság 
vagy részvénytársaság. 

 Szövetkezet (kivéve iskolaszövetkezet) 

 Alapítvány 

 Egyesület 

 Egyéni vállalkozó, egyéni cég, 

 Mezőgazdasági őstermelő 

 Vízi társulat. 

 Erdőgazdálkodó. 
 
A kérelmet benyújtó csak akkor jogosult az elhelyezkedési juttatásra, ha a fent megjelölt munkáltatóval 
létesít munkaviszonyt.    

 
Az elhelyezkedési juttatás további feltétele, hogy a fent meghatározott munkaviszonyban a munkaidő eléri a 
legalább napi hat, megváltozott munkaképességű személy esetében a legalább napi négy órát, és a 
munkaviszony - legalább olyan időtartamig - folyamatosan fennáll, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony 
munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna. 

 
Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak, a 
közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó időtartamra számított 
összegének kétszeresével (45.600 Ft/hó), ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony - munkaviszony létesítése 
hiányában - fennállt volna. 

 
Az elhelyezkedési juttatást havi bontásban, utólag kell folyósítani a támogatott bankszámlájára. Ugyanakkor 
a lakcímre való utalás lehetőségét is biztosítjuk arra az eshetőségre, ha az egyén ezzel a megoldással kíván 
élni. A munkaviszony fennállását a munkaadó havonta igazolja (bérjegyzék munkaadó által hitelesített 
másolata szükséges).  

 
Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított 30 napon 
belül kell benyújtani a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz. 
 
A fentiekben foglaltakon túl elhelyezkedési juttatásra az a közfoglalkoztatott is jogosult, aki legalább egy 
hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, és mezőgazdasági idénymunkában egy 
hónapon belül legalább 14 napig részt vesz. 
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A mezőgazdasági idénymunka ideje alatt az elhelyezkedési juttatás napi összege 2000 forint. Az 
elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a mezőgazdasági idénymunka lejártától számított 30 napon belül kell 
benyújtani. Az elhelyezkedési juttatást havonta, utólag kell folyósítani. Amennyiben több hónapot érintő 
folyamatos foglalkoztatás áll fenn, de csak a foglalkoztatás végén kerül benyújtásra a kérelem az egész 
foglalkoztatására vonatkozóan, akkor egy összegben történik a folyósítás. 
 
A támogatás iránti kérelem az alábbi internetes felületen is benyújtható: 
https://eht.munka.hu/eht_igenyles/ 

 
II. Az elhelyezkedési juttatást igénylő személy nyilatkozatai 

 

1. Kijelentem, hogy a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok, információk, és dokumentumok teljes 
körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlésével a 
támogatásból kizárom magam. 

 

2. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Korm.rendelet jogszabályi feltételeinek nem felelek meg, a 
támogatás nem állapítható meg. 
 

3. Tudomásul veszem, hogy támogatásban akkor részesülhetek, ha az állami foglalkoztatási szerv által 
végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettség nem áll fenn velem 
szemben.  
 

4. Kijelentem, hogy elhelyezkedési juttatásban a kérelem benyújtását megelőző 2 évben nem részesültem. 
  

5. Tudomásul veszem, hogy jogalap nélküli kifizetés esetén vagy amennyiben a támogatás megítélése 
hamis nyilatkozatán alapul, a támogatás visszakövetelésére kerül sor. Amennyiben a támogatást jogalap 
nélkül vettem fel, akkor azt a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata nélkül, az erre irányuló 
felszólítást követően – az abban megjelölt határidőben – köteles vagyok a Gazdaságvédelmi 
Foglalkoztatási Alap számlájára visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak 
kamatait a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás 
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényben (a továbbiakban: Fftv.) meghatározottak szerinti 
visszafizetem. 

 
6. Tudomásul veszem, hogy a támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.  

 

7. Elfogadom, hogy a kérelmezett támogatás odaítélése esetén az Állami Számvevőszék, a Kormány által 
kijelölt belső ellenőrzési szerv, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a 
Kincstár, és az európai uniós támogatásokkal kapcsolatban az irányító hatóságok, a kifizető, az igazoló 
és az ellenőrzési hatóság a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési 
jogosultsággal bír. Továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési pénzeszközök 
felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a hatósági szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást 
üzleti titok címén nem tagadom meg. 

 

8. Vállalom, hogy a járási hivatallal a támogatás folyósításának részletes feltételeit tartalmazó hatósági 
szerződést a megjelölt határidőben megkötöm. 

 
9. Vállalom, hogy amennyiben a támogatást megalapozó körülményeimben változás következik be, azt az 

illetékes járási hivatalnál haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelentem. 
 

10. Nyilatkozom, hogy bankszámlaszámom megváltoztatásáról a járási hivatalt haladéktalanul írásban 
(elektronikusan) tájékoztatom. 

 

11. A támogatásban való részvétel kapcsán vállalom, hogy a járási hivatal kérésére - a járási hivatal által 
ehhez a jövőben biztosított iratsablon megfelelő kitöltésével és visszaküldésével - adatot szolgáltatok a 
támogatás lejártát követő 28 napos, a járási hivatal által pontosan megjelölt időszakban, illetve a 180. 
napon munkaerőpiaci állapotomról, illetve hozzájárulok ahhoz, hogy ezekről a járási hivatal adatot 
kérjen a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. 

 
 

https://eht.munka.hu/eht_igenyles/
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12. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tárgyhót követő hónap 12. napjáig az esedékes havi támogatási 
igényhez a bér kifizetése nem kerül igazolásra, az legkésőbb az eredetileg esedékes elszámolási határidő 
leteltét követő 30 napon belül még megtehető. (A támogatás felfüggesztésre kerül az elmulasztott 
bérjegyzék pótlásáig); 
 

13. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolom  
a. Munkaszerződés másolatát (amennyiben a foglalkoztatást megelőzően kerül a kérelem benyújtásra, 

úgy a megkezdést követő 10 napon belül még sor kerülhet a dokumentum benyújtására) 
b. NYILATKOZAT az összeférhetetlenségről 

 
14. Tudomásul veszem, hogy a nevem a támogatás célja, összege, a megvalósítás helye az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben szabályozott 
módon nyilvánosságra hozható. 
 
 
III. Mezőgazdasági idénymunkára vonatkozó elhelyezkedési juttatást igénylő személy kiegészítő 

nyilatkozata 

 
Nyilatkozom, hogy a 13. pontban foglaltaktól eltérően a támogatási kérelemhez az alábbi mellékletet 
csatolom: 

- egyszerűsített munkaszerződés hitelesített másolata, vagy  
- hivatalos NAV igazolás a mezőgazdasági idénymunkáról 
 
 

A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásával kapcsolatban részletesebb felvilágosításért kérjük, 
forduljon a járási hivatal munkatársaihoz! 


