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MUNKAERŐPIACI TÁMOGATÁSOK 

 

A munkaügyi központok a nyilvántartásában szereplő álláskeresők elhelyezkedését számos 

támogatási formával, szolgáltatással segítik.  

 

Ki tekinthető álláskeresőnek? 

 

Az alapszabály szerint az a személy, aki 

 

 a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 

 oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 

 öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és 

 az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és 

egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és 

 elhelyezkedése érdekében a munkaügyi központtal együttműködik, és 

 akit a munkaügyi központ álláskeresőként nyilvántart. 

 

A pályakezdők nem rendelkeznek munkatapasztalattal, így álláskereséskor hátránnyal indulnak a 

munkaerőpiacon, ezért egyes támogatási formák odaítélésénél a pályakezdő álláskeresők, és az őket 

foglalkoztató munkáltatók, előnyben részesülnek. 

 

Ki tekinthető pályakezdő álláskeresőnek? 

 

A 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét - be nem töltött, a munkaviszony 

létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott 

álláskereső, feltéve, ha álláskeresési ellátásra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett 

jogosultságot. 

A fentieket kiegészítő szabály, hogy nem minősül pályakezdő álláskeresőnek, aki 

 

 terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, illetőleg gyermekgondozási 

segélyben részesül, 

 előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, illetve elzárás büntetését tölti, 

 sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot, továbbá polgári szolgálatot teljesít. 

 

PÁLYAKEZDŐT FOGLALKOZTATÓ MUNKÁLTATÓ ÁLTAL IGÉNYBE 

VEHETŐ FŐBB TÁMOGATÁSI FORMÁK, KEDVEZMÉNYEK 

 

Pályakezdő álláskereső foglalkoztatása esetén a munkaadó különböző támogatási formákat igényelhet, 

melyek közül kiemelendő: 

 

Bértámogatás mely hátrányos helyzetű személyek - közöttük a 25. életévét be nem töltött pályakezdő 

álláskeresők - foglalkoztatásához nyújtható és főbb jellemzői: 

 

 vissza nem térítendő támogatás, 

 mértéke a munkabér és a járulékok legfeljebb 50%-áig terjedhet, 

 időtartamban - fő szabályként - maximum egy évig nyújtható. 

 

A bértámogatás a munkáltató a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható 

meg. A támogatás mértékéről, időtartamáról, illetve annak részletes feltételeiről a munkaadó és a 

munkaügyi központ kirendeltsége köt hatósági szerződést (tehát ezzel kapcsolatosan a 

munkavállalónak nincs teendője). 
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Munkatapasztalat szerzés támogatása szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők 

munkatapasztalat-szerzéséhez adható. 

A támogatás: 

 

 a foglalkoztatás időtartamára nyújtható, legfeljebb azonban 365 napra 

 a pályakezdő foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő bérköltség 50 és 100%-a közötti 

mértékben. 

 

A konkrét mértékről, időtartamról, a támogatás részletes feltételeiről ennél a támogatási formánál is a 

munkaadó és a munkaügyi központ kirendeltsége köt hatósági szerződést. 

 

Fontos információ, hogy a fenti támogatásismertetők csupán figyelemfelhívó célzatúak, a további 

támogatási formákról, illetve a részletes támogatási feltételekről tájékozódni lehet a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (www.afsz.hu), illetve a munkaügyi központok kirendeltségein, 

melyek elérhetősége megtalálható a hivatkozott honlapon. 

 

START, START PLUSZ ÉS START EXTRA KÁRTYA  

 

A munkaerő-piaci tapasztalatok alapján és a foglalkoztatási kereslet ösztönzése érdekében 2006-ban a 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium kezdeményezte a járulékkedvezmények körének bővítését. A 

fiatalok munkatapasztalat szerzését elősegítő START-program kedvező eredményeit követően 

kidolgozásra került a START PLUSZ és START EXTRA program, amelyet 2007. július elsejétől 

indított el a tárca. E két programmal a kormány segíteni szeretné a munkaerő-piaci szempontból 

hátrányos helyzetűnek számító kismamákat, a tartósan munka nélkül lévőket, illetve az 50 év feletti és 

alacsony iskolai végzettségű tartósan álláskeresőket. A START PLUSZ és START EXTRA 

programok bevezetésével újabb, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok 

foglalkoztatásának elősegítése valósulhat meg célzott járulékkedvezmény biztosításával. 

 

START KÁRTYA 

 

A program lehetőséget biztosít a pályakezdőknek a munkaerő-piacon nélkülözhetetlen 

munkatapasztalat megszerzésére, a munkáltatóknak pedig a fiatalok foglalkoztatásához kötődő 

járulékkedvezmény érvényesítésére.  

 

Kedvezményezettek köre 

  

Az a pályakezdő fiatal jogosult Start kártyára, aki  

 

 a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és  

 tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és  

 a tanulmányai befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, 

vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási 

szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.   

 

A munkaadót megillető járulékkedvezmények 

  

A járulékkedvezmény azt a munkáltatót illeti meg, aki a Start kártyával rendelkező személyt 

foglalkoztatja. A munkáltató a 2010. január 1-e előtt kiváltott kártyák esetén a bruttó munkabért 

terhelő közterheket figyelembe véve az alábbi kedvezményekre jogosult:  

 

 az első évben: a munkáltató a havi bruttó kereset 10%-át fizeti meg járulékfizetési 

kötelezettség címén,  

 a második évben: a munkáltató a havi bruttó kereset 20%-át fizeti meg járulékként.  
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 A munkáltatók a járulékkedvezményt a 2010. január 1-ét követően kiváltott Start-kártyával 

történő foglalkoztatás esetében az alábbiak szerint érvényesíthetik:  

 az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező 

pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a munkáltatót a 27% társadalombiztosítási járulék 

együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a havi bruttó kereset 10%-ának, második 

évében 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettség terheli,  

 a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a tb-járulék együttes összege 

helyett a foglalkoztatás első kilenc hónapjában a bruttó munkabér 10%-ának, azt követő 

három hónapjában 20%-ának megfelelő közterhet köteles a munkáltató megfizetni.  

 

A munkaadó a kedvezményt az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem 

rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszeres, 

felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelelő 

járulékalap után érvényesítheti. Az ezen felüli kereset után a munkáltató az általános szabályok szerint 

köteles a járulékot megfizetni.  

A kedvezményre való jogosultság igazolása Start-kártyával történik, melyet az állami adóhatóság állít 

ki a jogosult kérelmére.  

 

A START-kártya az alábbi adatokat tartalmazza:  

 

 a kártya tulajdonosának neve, születési ideje, születési helye, anyja neve; 

 a kártyatulajdonos adóazonosító jele; 

 a kiállítás kelte; 

 az érvényesség időtartama. 

 

A kiváltásra jogosult személy vagy meghatalmazottja kérelmére, a kártya kiállítását megelőzően, az 

állami adóhatóság területi szerve igazolást ad ki a fenti adatokról.  

 

A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a pályakezdő a munkába lépést megelőző 

napon rendelkezik START-kártyával vagy azt helyettesítő igazolással.  

 

A START kártya érvényessége 

  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 20/A. § (2) bekezdésének da) pontja szerint a 

kártya érvényességének időtartama:  

 

 alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő 

fiatal Start-kártyája esetén a kiállítás keltétől számított két év,  

 a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal Start-kártyája esetén a kiállítás keltétől számított egy 

év,  

 de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének, felsőfokú végzettséggel 

rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének betöltéséig terjedő időszak.  

 A Start kártya kiváltására egy alkalommal van lehetőség. Új kártyát csak abban az esetben 

igényelhet az ügyfél, ha megrongálódik, megsemmisül, vagy elveszíti azt.  

 A kedvezményt érvényesítő munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama 

alatt köteles a Start kártyát megőrizni, és a jogviszony megszűnésekor a pályakezdő fiatal 

részére visszaszolgáltatni.  
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START PLUSZ KÁRTYA  

 

A program célja, hogy támogassa a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűnek számító 

kismamákat, a kisgyermeket nevelő szülőket, közeli hozzátartozót ápoló családtagokat és a tartósan 

munka nélkül lévőket, annak érdekében, hogy a tartós álláskeresők, és a gyermekek, családtagok 

ellátását, ápolását végzők az ellátást követően munkát vállalhassanak, illetve, hogy a kismamák gyes 

folyósítása mellett is dolgozhassanak. 

 

Kedvezményezettek köre 

  

A 2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) rendelkezése szerint Start Plusz kártyára jogosult az a személy, 

aki a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermeknevelési támogatás 

(gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 nap) belül kíván 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egy éves korának betöltését 

követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll.  

 

Továbbá jogosult az a tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként 

nyilván tart a Start Plusz kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 

hónapja, pályakezdő álláskereső esetében nyolc hónapon belül legalább hat hónapja.  

 

A kártya kiváltására nem jogosult az, aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt.  

 

A munkaadót megillető járulékkedvezmények 

 

Az érvényes Start Plusz kártyával rendelkező személy foglalkoztatása után a munkaadót 

járulékkedvezmény a következők szerint illeti meg:  

 

 a 27% társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a 

munkáltatót a bruttó munkabér 10%-ának megfelelő fizetési kötelezettség,  

 a foglalkoztatás második évében a bruttó munkabér 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettség 

terheli.  

 

A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap 

erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét 

meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell 

alkalmazni.  

 

A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot 

meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri.  

 

Ha a Start Plusz kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi időtartam első 

12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.  

 

A START PLUSZ kártya az alábbi adatokat tartalmazza:  

 

 a kártya tulajdonosának neve, születési ideje, születési helye, anyja neve; 

 a kártyatulajdonos adóazonosító jele; 

 a kiállítás kelte; 

 az érvényesség időtartama. 

 

A kiváltásra jogosult személy vagy meghatalmazottja kérelmére, a kártya kiállítását megelőzően, az 

állami adóhatóság területi szerve igazolást ad ki a fenti adatokról.  
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A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a kedvezmény igénybevételére jogosító 

személy a munkába lépést megelőző napon rendelkezik START PLUSZ kártyával, vagy azt 

helyettesítő igazolással. 

A munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START PLUSZ 

kártyát megőrizni, és a jogviszony megszűnésekor a kártya tulajdonosa részére átadni.  

 

A START PLUSZ kártya érvényessége 

 

A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év, az Art. 20/A.§ (2) 

bekezdésének db) alpontja alapján azonban legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő öregségi 

nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedő időszak.  

 

A Start Plusz kártya a gyes, gyed, gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő 

foglakoztatáshoz annyiszor váltható ki, ahányszor különböző személyekre tekintettel az ellátás 

megállapítására sor került.  

 

A gyes melletti foglalkoztatáshoz igénybe vett Start Plusz kártya érvényességi idejének lejártát 

követően a gyes folyósításának megszűnését követő foglalkoztatáshoz újabb kártya nem váltható ki.  

 

Ha a Start Plusz kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következő kártya kiváltására 

a legfiatalabb gyermekre tekintettel kerülhet sor.  

 

A Start Plusz kártyára jogosultak körében meghatározott álláskereső személy az öregségi 

nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosult a Start Plusz kártya kiváltására. Ebben az esetben a Start 

Plusz kártya – a feltételek fennállása esetén – több alkalommal is kiváltható.  

 

START EXTRA KÁRTYA  

 

A porgrammal a kormány segíteni szeretné a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűnek 

számító 50 év feletti vagy alacsony iskolai végzettségű tartósan álláskeresőket és a rendelkezésre állási 

támogatásban részesülőket a munkáltatók által igénybe vehető járulékkedvezmények útján. 

 

Kedvezményezettek köre 

 

A 2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) alapján Start Extra kártya kiváltására jogosult 

 

 az az álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként 

volt nyilvántartva és az 50. életévét betöltötte vagy életkorra való tekintet nélkül legfeljebb 

alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy  

 a bérpótló juttatásra jogosult álláskereső, akit az igénylés időpontjában az állami 

foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, és bérpótló juttatásban részesül.  

 

Illetve az a személy, aki START kártya, valamint START PLUSZ kártya tulajdonosa és a kártya 

érvényességi idején belül START EXTRA kártyára válik jogosulttá. Kérelmére az érvényességi 

időtartamból hátralévő időre START EXTRA kártyát kell részére biztosítani. A kártya kiváltására 

nem jogosult az a személy, aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt. 
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A munkaadót megillető járulékkedvezmények 

 

Az érvényes START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a 

következők szerint illeti meg járulékkedvezmény:  

 

 a foglalkoztatás első évében a munkaadó mentesül a 27%-os társadalombiztosítási járulék 

megfizetése alól,  

 a foglalkoztatás második évében a tb-járulék összege helyett a bruttó munkabér 10%-ának 

megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli.  

 

A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap 

erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét 

meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell 

alkalmazni.  

 

A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot 

meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri.  

 

Ha a START EXTRA kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi 

időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.  

 

A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a kedvezmény igénybevételére jogosító 

személy a munkába lépést megelőző napon rendelkezik START EXTRA kártyával, vagy azt 

helyettesítő igazolással.  

 

A munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START EXTRA 

kártyát megőrizni, és a jogviszony megszűnésekor a kártya tulajdonosa részére átadni.  

 

A START EXTRA kártya érvényessége 

 

A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év, de legfeljebb a kiállítás 

keltétől az igénylő öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedő időszak.  

 

Ha a START kártya, valamint START PLUSZ kártya tulajdonosa, a kártya érvényességi idején belül 

START EXTRA kártyára válik jogosulttá, kérelmére az érvényességi időtartamból hátralévő időre 

START EXTRA kártyát kell biztosítani.  

 

A munkaerő-piacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyek az öregségi nyugdíjjogosultság 

megszerzéséig jogosultak a START EXTRA kártya kiváltására. Ebben az esetben a START EXTRA 

kártya – a feltételek fennállása esetén – több alkalommal is kiváltható.  

 
További információ:www.startkartya.hu 
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MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOK  

 

MUNKAKÖZVETÍTÉS  

 

A munkaügyi központ alapszolgáltatása, melynek célja a munkát keresők és a munkát kínálók 

találkozásának elősegítése. Ennek érdekében a munkaügyi kirendeltség főbb feladatai: 

 

 személyes beszélgetés az álláskeresővel, tájékoztatása a megfelelő munkalehetőségekről 

 a foglalkoztatást akadályozó körülmények feltárása, azok kiküszöbölése érdekében a 

megfelelő munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása 

 kapcsolattartás az álláskínálókkal. 

 Állásközvetítési módszerek: 

 egyéni közvetítés - személyes beszélgetés után az adatbázisban szereplő megfelelő állásról a 

munkaközvetítő tájékoztatja az álláskeresőt 

 csoportos közvetítés - a jelöltek csoportos formában találkoznak a munkaadóval, amikor 

interjúra is lehetőség van. 

 

INFORMÁCIÓNYÚJTÁS  

 

Információkhoz lehet jutni: foglalkozásokról, képzésekről, a munkaerő-piaci helyzetről, a 

foglalkoztatáspolitika területén hatályos jogszabályi rendelkezésekről. Lehetőség van öntájékozódásra 

(www.afsz.hu), állásbörzén, tanácsadáson történő információszerzésre. 

 

Az öntájékozódás egyik formája lehet, a foglalkoztatási szolgálat honlapján található állások 

megtekintése a következő elérhetőségen: www.afsz.hu / Álláskeresőknek / Álláskeresés. 

Ebben az állás-adatbázisban a munkaügyi kirendeltségeken rögzített álláslehetőségek között lehet 

böngészni (a találatok részletes adatait megtekinthetőek, nyomtathatóak, foglalkozás leírások 

láthatóak). A bejelentkezett látogatóknak lehetőségük van a keresési feltételek eltárolására, illetve 

értesítéskérést állíthatnak be. Ezen szolgáltatás segítségével meghatározott időközönként e-mail 

üzenetet kaphatnak az elmentett keresési feltételeknek megfelelő új állásokról. 

 

További hasznos információkat adhat az álláskereséshez a magán-munkaközvetítők listájának 

megtekintése: www.afsz.hu / Álláskeresőknek / Magán-munkaközvetítők. Magyarországon ugyanis a 

munkaügyi központokon kívül munkaközvetítést az folytathat, aki megfelel a vonatkozó 

jogszabályban előírt - pl. képesítési, biztosítékra vonatkozó feltételeknek. Aki magán-munkaközvetítői 

tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az illetékes munkaügyi központnál 

bejelenteni. A bejelentés alapján, a munkaügyi központok a tevékenység végzésére jogosultakról 

nyilvántartást vezetnek, melynek összesített - országos - változata érhető el a fenti linken. 

Fontos garanciális szabály, hogy a magán-munkaközvetítők a munkát kereső személytől díjat, 

költséget nem igényelhetnek. 

 

TANÁCSADÁS  

 

A mind egyéni, mind csoportos formában megvalósítható releváns tanácsadási formák a következők. 

 

A munkatanácsadás célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények 

feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv 

kidolgozása. 

 

A munkatanácsadás segítséget nyújt a pályaválasztásban, pályamódosításban, illetve az egyéni 

munkaerő-piaci lehetőségek tisztázásában, az elhelyezkedési esélyek növelésében, illetve a 

munkavállalással kapcsolatos egyéb ismeretszerzésben. 
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Ez a tanácsadási forma a munkaerő-piaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő, 

illetve korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges 

támogatási eszközök meghatározásán keresztül segíti a tanácskérőt saját terve kidolgozásában, annak 

érdekében, hogy elhelyezkedési, munkamegtartási esélyei javuljanak.  

 

Egyéni formában is igénybe vehető, segítő csoportos foglalkozások is léteznek.  

Az egyéni tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő megerősítést kaphat elképzelésében, 

bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja, s a megszerzett tudása, készségei, munkatapasztalatai 

birtokában, igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával kapcsolatban, és 

elhelyezkedésére irányuló tervet dolgozhat ki, illetve valósíthat meg.  

A csoportos foglalkozásokon a csoporttagok saját munkaerő-piaci helyzetének tudatosítása, elemzése 

történik. A foglalkozás a csoporttagok tudatosabb magatartását és a döntéshozatalban történő 

megerősítését szolgálja.  

 

Kapcsolódó szolgáltatás lehet az álláskeresési tanácsadás, melynek során az egyéni tanácsadás 

mellett álláskeresési technikák oktatásával, álláskereső klub működtetésével azoknak az 

elhelyezkedéséhez nyújtanak segítséget, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az 

álláskereséshez szükséges ismeretekkel. 

 

Azoknak célszerű igénybe vennie, akik munkát akarnak vállalni, valamint álláscéljuk tisztázott és 

reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal. Az álláskeresési 

tanácsadás segítségével fejleszthető az önismeret, megismerhetők a pályázat-, és önéletrajzírás 

fortélyai, az állásinformációk beszerzésének lehetőségei, az állás megszerzésének és megtartásának 

módjai. Azoknak célszerű igénybe vennie, akik munkát akarnak vállalni, valamint álláscéljuk 

tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal. Az 

álláskeresési tanácsadás segítségével fejleszthető az önismeret, megismerhetők a pályázat-, és 

önéletrajzírás fortélyai, az állásinformációk beszerzésének lehetőségei, az állás megszerzésének és 

megtartásának módjai.  

 

Az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikák (telefonálás 

munkaadónak, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások felkutatása stb.) 

személyre szabott megismertetése egyéni tanácsadás keretében is történhet, de lehetőség van csoportos 

foglalkozás keretében is elsajátítani azokat.  

 

Az álláskereséséi technikák – általában 3 napos – csoportos oktatásán a résztvevők a társaik 

tapasztalatait is felhasználva, a csoportvezető irányításával és segítségével sajátíthatják el a korszerű 

állásfeltárás ismereteit, melyeket az álláskeresésük során önállóan alkalmazhatnak. 

 

A rehabilitációs tanácsadás keretében a tanácsadás különböző formái a megváltozott 

munkaképességű személyek speciális helyzetére - képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörbe nem 

közvetíthetők - figyelemmel nyújthatók. 

 

Az egyéni rehabilitációs tanácsadás a megváltozott munkaképességű ügyfelek számára nyújt 

segítséget a számukra megfelelő munkakör, munkahely, valamint képzés meghatározásában és 

megtalálásában. 

 

Ezt a tevékenységet segíti a Rehabilitációs Információs Centrum (RIC) is – ismertetését lásd a 

továbbiakban. 

 

A tanácsadói beszélgetés során a tanácsadó és a tanácskérő áttekintik a megváltozott munkaképességű 

személy munkavállalását és munkavégzését akadályozó egészségi tényezőket. Közösen feltárják a 

tanácskérő elvárásait, értékorientációját, képességeit, érdeklődését, személyiségtulajdonságait, 

motivációját, illetve az ügyfél megmaradt képességeire alapozható elhelyezkedési lehetőségeket. A 

tanácsadási folyamatban megoldási tervet dolgoznak ki, amely során számba veszik, hogy a 
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megváltozott munkaképességű álláskereső foglalkoztatása milyen szolgáltatás vagy támogatás 

nyújtásával segíthető elő, figyelembe véve az ügyfél szakmai gyakorlatát, iskolai végzettségét és 

életkorát.  

 

A megváltozott munkaképességű, elhelyezkedést akadályozó egészségi problémával küzdő személyek 

számára széleskörű információt nyújtó hely a Rehabilitációs Információs Centrum (RIC). A 

centrumban az ügyfelek a rehabilitációs tanácsadó segítségével szerezhetnek információt a 

rehabilitációs foglalkozásokról, a foglalkozások egészségügyi tényezőiről, rehabilitációs 

foglalkoztatókról, célszervezetekről, munkahelyekről, munkaerő-piaci, jogi, szociális, érdekvédelmi, 

stb. szabályokról.  

 

A tanácsadásokhoz, továbbá a munkaerőpiaci képzéshez kapcsolódóan - amennyiben arra a 

szolgáltatás céljának elérése érdekében szükség van, pszichológiai tanácsadásra is lehetőség van. Ez 

a tanácsadási forma segít feltárni az álláskeresők számára az életvezetésből, a 

személyiségproblémákból eredő, elhelyezkedést akadályozó körülményeket. 

 

A pszichológiai tanácsadás segít feltárni és megoldani az elhelyezkedni nem tudók számára az - 

életvezetésükből, személyiségi problémáikból eredő - elhelyezkedésüket akadályozó tényezőket. A 

pszichológiai tanácsadás a munka- és pályatanácsadás, az álláskeresési tanácsadás, a rehabilitációs 

tanácsadás tevékenységéhez, és a munkaerőpiaci-képzéshez kapcsolódóan valósul meg, segítve a 

tanácskérőt a munka világával kapcsolatos pszichés problémái megoldásában. 

 

A munkanélküliség viszonylag rövid időn belül olyan előnytelen pszichés és szociális változásokat 

okoz, amelyek rendkívüli megterhelést rónak az egyénre és annak alkalmazkodási képességeire. A 

pszichológiai tanácsadás segít feldolgozni a munkanélküliség hatásaként jelentkező érzelmi és lelki 

kríziseket, hozzájárul az önbizalom javításához, a valós önértékeléshez. A tanácskérő segítséget kap 

érzelmi nehézségeinek kezelésében, a munkába állást akadályozó személyes problémák megértésében, 

feldolgozásában, illetve megoldásában. A probléma felmérése, súlyossági fokának megállapítása után, 

személyre szabott, az elhelyezkedést elősegítő lehetőségek megismertetésére és a technikák 

elsajátítására kerül sor, betartva a személyiségi- és adatvédelmi jogokat.  

 

A tanácsadások egyéni tanácsadói beszélgetés, csoportos tanácsadás, strukturált csoportfoglalkozás, 

érdeklődés-, érték-, képesség- és személyiségvizsgálat, pályaismeret bővítése útján valósulhatnak meg. 

 

MENTORI SZOLGÁLTATÁS  

 

A munkaügyi központ mentori szolgáltatás igénybevételét biztosíthatja az álláskereső vagy a 

munkaügyi központ más szolgáltatását igénybevevő, illetőleg a munkaügyi központtól támogatásban 

részesülő személy számára, ha a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az 

együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami 

vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen 

történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége. 

 

A mentori szolgáltatást a jogszabály által előírt szakmai végzettséggel rendelkező mentor nyújtja. 

 

A mentor az általa segített hátrányos helyzetű, személyes segítségnyújtásra rászoruló személyt 

információkkal látja el, motiválja, támogatja az együttműködéshez szükséges kapcsolati rendszer 

kialakításában és fenntartásában, személyesen segíti a munkahelykeresés, a megfelelő képzés 

kiválasztása, a képzés eredményes elvégzése, az elhelyezkedést követő beilleszkedés, munkahely 

megtartása terén. 

A mentor jól ismeri a regionális munkaügyi központ által nyújtott támogatásokat, ellátásokat, 

szolgáltatásokat, valamint az adott munkaerőpiac helyzetét, működését, helyi jellemzőit, valamint 

kapcsolatot tart az adott munkaügyi kirendeltséggel és a kirendeltség körzetében működő segítő 

szervezetekkel (pl. családsegítő szolgálat, civil szervezetek, egyesületek, képző intézmények, stb.).  
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A mentor – a segítségnyújtás előre meghatározott időtartama alatt – folyamatosan figyelemmel kíséri 

az általa segített személyt, és segíti őt a regionális munkaügyi központtal kötött megállapodása 

megvalósításában.  

 

Rehabilitációs mentori tevékenység rehabilitációs járadékban részesülő személy segítése érdekében.  

A rehabilitációs mentort a munkaügyi kirendeltség jelölheti ki, aki a rehabilitációs megállapodásban 

foglaltak szerint folytatja a rendszeres kapcsolattartást a rehabilitációs járadékban részesülő 

személlyel. Ennek során figyelemmel kell kísérni a rehabilitálási folyamatban részt vevő személy 

mentális, fizikai és egészségi állapotát, a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását, és 

közreműködik az akadályok elhárításában  

 

MIT KELL TUDNI A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁSRÓL?  

 

Kinek kell fizetnie és mennyit? 

 

A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése 

érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos 

statisztikai állományi létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott 

munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát 

(kötelező foglalkoztatási szint). (1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 41/A. §)) A kötelezettség 

kiterjed a nemzetgazdaság valamennyi szektorára (ide értve a közhasznú szervezetekről szóló 

törvény hatálya alá tartozó szervezeteket is). 

 

Olyan munkaadói kör, amely mentesítésre lenne jogosult a rehabilitációs hozzájárulás alól, nincs.  

A munkaadó létszámának megállapítása során azonban egyes munkavállalói csoportokat figyelmen 

kívül kell hagyni .(Flt 41/A§ (2))  

 

Ezek: 

 

 a közhasznú munkavégzés, közcélú munkavégzés vagy közmunka keretében foglalkoztatott 

munkavállalók, 

 az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalmazott munkavállalót, 

 a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény, illetve 

a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 

törvény hatálya alá tartozó munkavállalók, ideértve az önkéntes tartalékos szolgálati 

viszonnyal rendelkező munkavállalók is, és 

 az Mt. 150. § (1) bekezdése alapján más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés során 

foglalkoztatott munkavállalók. 

 

Azokat a munkavállalókat, akiknek foglalkoztatása az Mt. 106. §-a szerinti kirendelés továbbá az Mt. 

193/C. §-ának a) pontjában meghatározott munkaerő-kölcsönzés keretében történik, 2011. január 1-jét 

követően a létszámszámítás során az általános szabályok szerint kell figyelembe venni (munkaerő-

kölcsönzés esetén a munkavállalót a kölcsönbe adó szervezet létszámában kell számításba venni)! 

 

A foglalkoztatási kötelezettség teljesítését, illetve a rehabilitációs hozzájárulást az átlagos statisztikai 

állományi létszám általános szabályai szerint kell kiszámítani. 

 

A foglalkoztatásnak a havi 60 órát (heti 15 órát) el kell érni ahhoz, hogy az összlétszámba és a 

foglalkoztatási kötelezettségbe a jogviszony bele számítson.  

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával ki lehet váltani a 

rehabilitációs hozzájárulást. A rehabilitációs hozzájárulás összege az 5 %-ból hiányzó létszámtól 

függ. 
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A rehabilitációs hozzájárulás összege 2010. január 1-től 964 500 Ft/év. 2011. január elsejét 

követően az éves költségvetési törvény változatlan, 964 500 Ft/év összegben határozza meg 

rehabilitációs hozzájárulás mértékét.  

 

Ki számít megváltozott munkaképességűnek a kvóta teljesítése szempontjából?  

 

2011. január 1 - június 30-ig az Flt. 58.§ (5) bek. m) pontjában meghatározott külön jogszabály: a 

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletben (továbbiakban R.) meghatározott megváltozott 

munkaképességű munkavállaló (2010 évi CLXXI tv 103.§). 

 

2011. július 1-től az Flt. 58.§ (5) bek. m) pont szerint ugyanezen törvény 42. §-ában meghatározott 

személy. (2010. évi CXXIII. tv 179.§) 

Ekkortól nem számítható megváltozott munkaképességű személynek az, akinek a megváltozott 

munkaképessége nem éri el az 50 %-ot, illetve egészségkárosodása a 40%-ot.  

Fontos! A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaszerződés szerint munkaideje mindkét 

fenti szabályozás szerint a napi 4 órát el kell, hogy érje! 

 

Hogyan igazolható a foglalkoztatási kötelezettség teljesítése?  

 

Annak igazolására, hogy az érintett munkavállaló az R-ben, illetve az Flt. 42. §-ban foglalt 

feltételeknek megfelel, a 42/B §-ban foglalt igazolások fogadhatóak el. 

 

A foglalkoztatási kötelezettségbe az a munkavállaló számítható be, aki munkaképesség csökkenéséről, 

egészségkárosodásáról, illetve fogyatékosságáról az Flt., által (az 50 % mvk, illetve 40 % öek alatti, a 

R-ben támogatott esetben az R-ben meghatározott) igazolással rendelkezik és az a tárgyidőszakban 

érvényes.  

A munkaadó a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló adatairól az Flt. 57/A. § 

(10) bekezdésében meghatározottak szerint nyilvántartást köteles vezetni  

 

Lehet-e a foglalkoztatási kötelezettséget támogatott munkavállaló foglalkoztatásával teljesíteni? 

 

Az R. alapján költségvetési bértámogatás a kvóta teljesítéséig nem állapítható meg, ezt meghaladó 

létszám foglalkoztatása esetén azonban a támogatott dolgozók is a későbbi foglalkoztatási 

kötelezettség teljesítése során figyelembe vehetők. 

Annak azonban nincs akadálya, hogy a foglalkoztatási kötelezettséget a munkáltató álláskereső, 

inaktív, a feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával 

teljesítse, és beilleszkedésük elősegítésére az illető munkaerő-piaci helyzete függvényében 

támogatásban, járulékkedvezményben részesüljön.  

(A munkavállaló figyelembe vételét nem befolyásolja, hogy nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban 

részesül). 

 

Hogyan kell megállapítani és megfizetni a rehabilitációs hozzájárulást? (Flt 42/A§) 

 

A kvóta teljesítése, illetve a hiányzó létszám a munkavállalók és a foglalkoztatási kötelezettségben 

figyelembe vehető megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi 

létszámának összevetéséből határozható meg. Létszámon a - Központi Statisztikai Hivatal 

3/2010.(IV.2,) KSH közleménnyel közzétett munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott 

útmutatójában foglaltak szerinti - tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. A 

statisztikai állományi létszám számítása során 1 tizedes jegyig kell kerekíteni ( Flt 41/A§ (4) bek.).Az 

átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától 

függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni, arányosítást végezni nem lehet és nem is kell. 

 

A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja be, állapítja meg, és 

közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett számla javára ( Flt 42/A §). 

 



 

 

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása 2011. 

Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 

 

Oldal: 14 

Az adófizetésről, a rehabilitációs hozzájárulás Flt. által nem szabályozott kérdéseiről az adózás 

rendjéről szóló 1993. évi XCII. Törvény (Art) rendelkezik, az adófizetés határidejét 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL 

HATÁLYBA LÉPŐ VÁLTOZÁSAIRÓL.  

 

Van-e mód rehabilitációs járadékot megállapítani annak, akinek a rehabilitációs esélyei jók, de a 

rehabilitációs járadékhoz életkora szerint szükséges szolgálati ideje nincs meg? 

 

Az Rjtv. 5. § (1) bekezdése értelmében a rehabilitációs járadék iránti igény érvényesítésére, a 

jogorvoslatra, az ellátás megtérítésére, a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére és megtérítésére, 

valamint a járadékból történő levonásra a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény (Tny.) rendelkezései az irányadók.  

Ebből adódóan a rehabilitációs járadékra való jogosultság megállapításához szükséges feltételeknek - 

az előírt szolgálati idő kivételével - megfelelő személy részére kivételes rehabilitációsjáradék 

állapítható meg (Tny. 66. § (1) a) ha a kérelmező a szükséges szolgálati idő legalább felével 

rendelkezik (168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 72/B. § (4) c)).  

 

Változott-e a rehabilitációs járadékellátás megállapításának időtartama 2011. január 1-jétől? 

 

Ebben a tekintetben a szabályozás változatlan, az Rjtv. 10. § (1) bekezdése értelmében a rehabilitációs 

járadékot a nyugdíjbiztosítási igazgatóság továbbra is a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, de 

legfeljebb 3 évre állapítja meg. 

 

A 3 évnél rövidebb időtartamra megállapított járadék, szakmai indokok alapján történő 

kezdeményezésünkre - legfeljebb egy alkalommal - meghosszabbítható, de a teljes időtartam ebben az 

esetben sem haladja meg a három évet.  

 

Átmeneti szabályként azonban az Rjtv. 31. §-a lehetőséget ad a maximális rehabilitációs időtartam - a 

rehabilitációs szakértői szerv szakhatósági állásfoglalása alapján - további egyszeri 

meghosszabbítására, amennyiben a járadékellátás időtartama (meghosszabbítást követően, vagy a 

nélkül) 2011. évben eléri a 3 évet és a meghosszabbítását rehabilitáció sikeres megvalósulásának 

érdekében kezdeményeztük, de az ellátás teljes időtartama ebben az esetben sem fogja meghaladni a 

4 évet. Háttér információként megjegyzendő, hogy a fenti módosítás szükségességéhez a 

törvényjavaslat előterjesztője az alábbi indokolást fűzte: Az Rjtv. 2008. január 1-jén lépett hatályba. A 

rehabilitációs szolgáltatások kiépülése lassan folyt, emiatt a rendszerbe első évben belépők 

rehabilitációjának megkezdése késedelmet szenvedett, ezeknek az egészségkárosodott személyeknek 

igazán esélyük sem volt a sikeres rehabilitációra. Annak érdekében tehát, hogy ők is sikeresen 

illeszkedhessenek vissza a munkaerőpiacra, az Rjtv. új 31. §-a a rehabilitációs járadék jelenleg 

maximálisan 3 éves időtartamát legfeljebb 1 évvel meghosszabbíthatóvá teszi, ha a rehabilitációs 

járadék időtartama 2011-ben telik le. Tehát a kezdeményezésre csak akkor kerülhet sor, amennyiben a 

rehabilitáció még nem fejeződött be és a hosszabbítás a rehabilitáció sikeres megvalósulásának 

érdekében szükséges (Rjtv. 31. §).  

 

  



 

 

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása 2011. 

Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 

 

Oldal: 15 

A rehabilitációs járadékban részesülő személyek milyen kereseti korlát figyelembe vételével 

vállalhatnak kereső tevékenységet? 

 

2011. január elsejétől az Rjtv. 4. § (2) és a 13. § (1) e) alapján:  

 

A rehabilitációs járadék összegét ötven százalékkal csökkenteni kell, ha kereső tevékenység folytatása 

esetén a rehabilitációs járadékban részesülő három egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, 

jövedelmének havi átlaga meghaladja  

 

a. a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és  

b. a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.  

 

Amennyiben a fenti jövedelemmel a keresőtevékenység hat egymást követő hónapban is fenn áll, az 

ellátás megszüntetésre kerül. E szabályt a 2010. december 31-ét követően szerzett keresetre, 

jövedelemre alkalmazzák.  

 

Ezzel a szabályozással a rehabilitációs járadék kereseti korlátjára vonatkozó rendelkezéseket a 

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj szabályaihoz igazították. 2011. január elsejét követően az 

Rjtv. 13. § (1) e.) bekezdése értelmében a járadék ellátás megszüntetésre kerül, amennyiben 

járadékban részesülő hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga 

meghaladja  

 

 a rehabilitációs járadék – illetve csökkentést megelőzően folyósított - összegének kétszeresét 

és  

 a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.  

 

E bekezdés értelmezéséhez nyújt segítséget az ONYF rokkantsági nyugdíjasoknak szóló tájékoztatója, 

amely az azonos szabályok miatt értelemszerűen vonatkozik a rehabilitációs járadékosokra is.  

 

Az érintetteknek arra kell figyelemmel lenniük, hogy hat havi bruttó keresetük átlaga ne haladja meg a 

számukra folyósított rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék 

(továbbiakban: ellátás) összegének kétszeresét. Amennyiben ellátásuk havi összegének kétszerese nem 

éri el az adott évben érvényes minimál bér összegét - pl. a folyósított ellátás összege 34.000 Ft, aminek 

a kétszerese 68.000 Ft -, a bruttó keresetük a minimálbérrel azonos összeg, 2011-ben 78 000 Ft lehet.  

Mindazok pedig, akik a minimálbér összegét meghaladó ellátásban részesülnek, az aktuális ellátás 

kétszeresének összegéig dolgozhatnak (Pl.: akinek az ellátása havi 112.000 Ft, keresőtevékenységből 

származó keresetének, jövedelmének hat havi átlaga 224.000 Ft lehet.).  

 

Fontos megjegyezni, hogy az új szabályozás értelmében a keresetvizsgálatnál bruttó keresetekre kell 

figyelemmel lenni, tehát az alacsony összegű ellátásban részesülők esetében a bruttó kereset nem 

haladhatja meg a minimálbér összegét. 

 

Milyen esetben van lehetőség az öregségi nyugdíjkorhatár előtt rehabilitációs járadék helyett 

rokkantsági nyugdíjat igényelni? 

 

Az Rjtv 30. §-a módosításával újból kérheti a 2011. december 31-ig a rá irányadó nyugdíjkorhatárt tíz 

éven belül (2021. december 31) elérő, és a rehabilitációs járadékra megállapított jogosultsági 

feltételeknek megfelelő személy a rokkantsági nyugdíj megállapítását. E szabály a 2011. január 1-

jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazásra kerül. 
 

Ezt a lehetőséget igénybe vehetik a 2011. január 1-jén hatályos nyugdíjkorhatár szabályok szerint az 

1949. január 1. és 1956. december 31. közt született személyek, illetve azok, akik később születtek, de 

az öregségi nyugdíjkorhatáruk korkedvezmény érvényesítésével a jelzett időszakba esik (férfiak és nők 

egyaránt). 
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A MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK  NYÚJTÁSÁNAK SPECIÁLIS 

HELYSZÍNEI, ADATBÁZISAI 

 

REHABILITÁCIÓS INFORMÁCIÓS CENTRUM (RIC)  

 

A megváltozott munkaképességű, egészségi problémával rendelkező személyek számára széleskörű 

információt nyújtó hely. Az ügyfelek - a fizikai és kommunikációs szinten is akadálymentes 

környezetben - a rehabilitációs tanácsadó segítségével szerezhetnek információt a rehabilitációs 

foglalkozásokról, a foglalkozások egészségügyi tényezőiről, rehabilitációs foglalkoztatókról, 

célszervezetekről, munkahelyekről, munkaerő-piaci, jogi, szociális, érdekvédelmi stb. szabályokról. 

 

Mit található a RIC-ben? 

 

Információk 

 

 foglalkozásokról,  

 a foglalkozások egészségi tényezőiről,  

 képzésekről  

 képzési követelményekről,  

 cégekről, munkahelyekről,  

 rehabilitációs foglalkoztatókról,  

 a munkaügyi szervezet támogatásairól,  

 civil szervezetekről.  

 

Jogszabályok 

 

 a munkavállalásról, 

 ellátás melletti kereső tevékenységről, 

 rokkantsági, szociális rendeletekről,  

 különböző ellátási formákról.  

 

Álláskeresési segédletek 

 

 önéletrajz-minták,  

 pályázati minták.  

 

Egyéb szolgáltatások 

 

 számítógépes adatbázisok,  

 szövegszerkesztő használata,  

 internetes információk.  

 

FOGLALKOZÁSI INFORMÁCIÓS TANÁCSADÓ (FIT)  

 

A FIT öninformációra épülő, komplex szolgáltatást nyújtó hely, amely elsősorban a pályaválasztás, 

pályakorrekció előtt álló személyek széles körű tájékoztatatását, helyes döntését segíti elő. A FIT-ben 

lehetőség nyílik az önismeret fejlesztése érdekében kérdőívek kitöltésére, a pályaismeret bővítését 

célzó szakmaismertető mappák, filmek tanulmányozására. Lehetőség nyílik egyéni pályaorientációs 

beszélgetésre, melynek célja a személy számára megfelelő pályaterv kialakítása. 

Az információs adatbank (ismertetők, tájékoztató kiadványok, folyóiratok, szakkönyvek) lehetőséget 

ad a képzőhelyekkel, munkaerőpiaccal, pályakövetelményekkel, álláskereséssel kapcsolatos 

tájékozódásra. A korszerű technikai eszközök, számítógépes programok, különböző 
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információhordozók segítik a pályaválasztási döntést, az esetleges pályamódosítást, továbblépést, 

munkaerő-piaci elhelyezkedést.  

 

A színes mappasorok egy-egy foglalkozásról adnak bő információt. Bemutatják a szakmai 

követelményeket, feladatokat, elvárásokat, a képzési és elhelyezkedési lehetőségeket.  

 

Elvihető tájékoztató anyagokat, otthon tanulmányozható szakmaleírásokat kapnak az ügyfelek.  

 

A Foglalkozási Információs Tanácsadók várják a 

 

 fiatalokat és felnőtteket, akik tájékozódni szeretnének a szakmákról, foglalkozásokról, képzési 

lehetőségekről, iskolákról, munkahelyekről;  

 iskolai osztályokat, csoportokat, szülőket, tanárokat, akik számára tájékoztató programokat 

szerveznek;  

 tartósan munkanélkülieket és munkaviszonnyal rendelkezőket, akik pályamódosításukhoz, 

álláskeresésükhöz kaphatnak segítséget. 

 

EUROFIT 

 

Az EUROFIT a külföldön történő munkavállalási, gyakorlatszerzési és tanulási lehetőségek 

megvalósíthatóságához segítséget adó, regionális szinten szervezett intézmény rendszer, ahol jelen 

vannak a FIT információi és szolgáltatásai mellett olyan plusz információk is, amelyek lehetővé teszik 

az Európa országaiban történő képzési és munkavállalási lehetőségekhez való hozzáférést (ország 

mappák, európai képzési lehetőségek, a leggyakoribb, külföldi állampolgárok által is betölthető 

munkakörök leírásai stb.).  

 

EURES TANÁCSADÁS  

 

Az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) olyan tanácsadó és információs hálózat, amelynek 

célja az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti munkaerő-áramlás 

elősegítése. Információnyújtás és tanácsadás a külföldön elhelyezkedni kívánó munkavállalók részére 

az Európai Gazdasági Térség országaiban fellelhető álláshelyekről, valamint a munkavállalás és a 

megélhetés körülményeiről. Segítségnyújtás munkáltatók részére a külföldi munkaerő-toborzáshoz. Az 

EURES portál (eures.europa.eu) adatbázisai: álláshelyek adatbázisa, önéletrajzi adatbázis, információs 

adatbázis, PLOTEUS képzési adatbázis, amelyek elérhetők a www.munka.hu honlapról. Az 

álláskeresőket a régiókban tanácsadók és asszisztensek segítik.  

 

FOGLALKOZTATÁS INFORMÁCIÓS PONTOK  

 

A megyei munkaügyi központok által közösségi helyszíneken (önkormányzatok, művelődési 

intézmények, teleházak, alapítványok, egyesületek, stb.) kialakított információs helyek, ahol az 

ügyfelek tájékoztatást kaphatnak a munkaügyi szervezet szolgáltatásairól, támogatási lehetőségekről, a 

bejelentett állásajánlatokról, képzési lehetőségekről.  

 

EPÁLYA 

 

A www.epalya.hu honlapon megtalálhatók az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésekre, 

oktatási intézményekre és felnőtt képző szervezetekre vonatkozó információk, tájékoztatók a 

munkerő-piaci helyzetről, bejelentett álláslehetőségekről, leírás a foglalkozásokról stb. Lehetőség van 

pályaválasztással, át- és továbbképzéssel kapcsolatos kérdések feltevésére, valamint egyéni illetve 

csoportos chat-eléses tanácsadás igénybevételére.  
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Cél, hogy e honlap segítségével az érdeklődő felnőtteken és a fiatalokon kívül, a szülők és a 

pályaválasztással foglalkozó pedagógusok is megtalálják a megfelelő döntéshez szükséges 

információkat.  

 

ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSOK 

 

Abban az esetben, ha a Foglalkoztatási törvényben rögzített minimális időtartamban - jelenleg 200 nap 

- valaki munkaviszonyban áll Magyarországon, jogosultságot szerezhet álláskeresési ellátásokra. 

 

ÁLLÁSKERESŐ STÁTUSZ,  MINT AZ ELLÁTÁSOK ALAPFELTÉTELE  

 

A magyar munkanélküli ellátórendszer egyik fontos alapelve az, hogy álláskeresési támogatásban csak 

az állami foglalkoztatási szerv (azaz a munkaügyi központ kirendeltsége) által nyilvántartott 

álláskereső részesülhet. Álláskeresőnek - egyéb feltételek mellett - az tekinthető, aki amellett, hogy 

(újból) el akar helyezkedni, ezért maga is aktívan keres állást, minden tőle elvárhatót megtesz annak 

érdekében, hogy munkahelyet találjon, és ezért szorosan együttműködik a munkaügyi központtal, 

elfogadja a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot. Az egyén aktív munkakeresése az álláskereső 

fogalmának meghatározó feltétele. 

A következőkben tekintsük át a Foglalkoztatási törvény és a kapcsolódó jogszabályok releváns 

rendelkezéseit. 

 

Ki minősül álláskeresőnek? 

 

A Foglalkoztatási törvény szabályai szerint álláskereső az a személy, aki 

 

 a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 

 oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 

 öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és 

 az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, 

és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és 

 elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit 

 az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 

 Az álláskereső státusz törvényi feltételeként meghatározott együttműködési kötelezettségét 

az érintett személy akkor teljesíti,  

 ha az állami foglalkoztatási szervnél az általa meghatározott időpontban, de legalább három 

havonta jelentkezik, és 

 az álláskereső státuszát meghatározó törvényi feltételekben bekövetkezett változást - azok 

bekövetkezésétől számított 8 napon belül - bejelenti, és 

 maga is aktívan keres munkahelyet, és 

 az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatást, valamint az általa 

támogatott képzési lehetőséget elfogadja, illetőleg igénybe veszi, 

 részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban, 

 a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja. 
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ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSOK 

 

Az álláskeresési támogatások három fő típusát határolhatjuk el: 

 

 az álláskeresési járadékot, 

 az álláskeresési segélyt és 

 a költségtérítést. 

 

Az álláskeresési járadék 

 

Az álláskeresési járadék vegyes típusú, biztosítási és szociális elemeket is tartalmazó támogatás, 

amely a szociális biztonság javítása mellett erősíti a biztosítási elvet, emellett fokozottan ösztönöz az 

állások felkutatására és a munkahelyek, munkaalkalmak elfogadására. Ezt részben azzal kívánja elérni, 

hogy az ellátás mértéke az idő előrehaladtával csökken. A járadék - több más feltétel egyidejű 

fennállása esetén - annak az álláskeresőnek állapítható meg, aki a munkanélkülivé válását megelőző 

négy éven belül legalább 365 nap jogosultsági idővel rendelkezik. Tekintettel arra, hogy egy 

járadéknaphoz öt nap jogosultsági idő (amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző 

négy év alatt munkaviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet 

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

kötelezettségének eleget tett) szükséges, az álláskeresési járadék folyósításának legrövidebb 

időtartama 73 nap, míg leghosszabb időtartama 270 nap. 

 

A gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy a munkanélküliség első hónapjaiban jóval nagyobb az 

esély az újbóli elhelyezkedésre, mint a tartós munkanélküliség esetén. Erre figyelemmel a 

foglalkoztatási törvény az álláskeresési járadék folyósítási idejét két szakaszra bontja: 

 

a. Az első szakaszban, amelynek időtartama a folyósítási idő fele, de legfeljebb 91 nap, az 

álláskeresési járadék összege a járadékalap (az álláskeresővé válását megelőző négy naptári 

negyedévben elért, munkaerő-piaci járulék alapja havi átlagos összege) 60 százaléka, fix 

összegű alsó és felső határ mellett. A járadék alsó határa a kötelező legkisebb munkabér 60 

százaléka, a felső határ pedig a kötelező legkisebb munkabér 120 százaléka. 

b. A második szakasz időtartama a hátralévő jogosultsági napok száma, legfeljebb 179 nap. A 

járadék mértéke ebben a szakaszban egységesen a kötelező legkisebb munkabér 60 

százaléka.(Ha a korábbi átlagkereset a járadék alsó határánál alacsonyabb, a járadék összege 

mindkét szakaszban megegyezik az átlagkeresettel.) 

 

A járadék folyósításának kezdő napja az álláskeresőnek a munkaügyi központnál történő 

jelentkezésének a napja. Ettől eltérően, ha munkaviszonyt a munkavállaló rendes, illetve a munkaadó 

rendkívüli felmondással szüntette meg, az álláskeresési járadék a munkaviszony megszűnését követő 

90 nap elteltével folyósítható feltéve, hogy a folyósításához szükséges feltételeknek az álláskereső 

megfelel. 
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Mikor kell az álláskeresési járadék folyósítását szüneteltetni? 

 

Ha az álláskereső: 

 

 terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, illetőleg gyermekgondozási 

segélyben részesül, az ellátás folyósításának időtartamára, 

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

szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, 

 közfoglalkoztatás alatt, 

 rövid időtartamú, legfeljebb 90 napig tartó kereső tevékenységet folytat - az alkalmi 

foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével - feltéve, hogy ezt előzetesen 

bejelentette a munkaügyi központnak, 

 keresetpótló juttatásban részesül. 

 

Ha a járadék folyósítása szünetelésének oka megszűnik, és fennállnak az álláskeresési járadékra való 

jogosultság feltételei, az álláskeresési járadékot tovább kell folyósítani. 

 

Mikor kell az álláskeresési járadék folyósítását megszüntetni? 

 

Ha az álláskereső: 

 

 kéri, 

 álláskeresési járadékban részesül, és törlik a nyilvántartásból, 

 öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá, 

 keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha az 90 napnál rövidebb időtartamú, és azt előzetesen 

bejelentette a munkaügyi központnak, illetve kivéve az alkalmi foglalkoztatási jogviszonyban 

foglalkoztatottakat 

 olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb 

munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül, 

 oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, 

 meghalt, 

 az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette, 

 a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló közösségi 

rendeletek hatálya alá tartozik, az Európai Gazdasági Térség másik tagállamába távozik, és 

legfeljebb a távozás időpontjától számított három hónap elteltével a Magyar Köztársaság 

területére nem tér vissza. 

 

Az álláskeresési segély 

 

Az álláskeresési segélynek három speciális típusa van, melyek a kötelező legkisebb munkabér 40 

százalékának megfelelő mértékű juttatás folyósítása mellett, eltérő alanyi kör támogatását szolgálják. 

 

Az első típus annak az álláskeresőnek jár, aki legalább 180 napig álláskeresési járadékra volt jogosult, 

és a járadék folyósítási idejét kimerítette. Az álláskeresési segély ezen típusának folyósítása iránti 

kérelmet az álláskeresési járadék megszüntetésétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A 

folyósítási időtartam fő szabály szerint 90 nap, de ha az álláskereső a kérelem benyújtásának 

időpontjában az 50. életévét betöltötte, az álláskeresési segély folyósítása 90 nappal meghosszabbodik. 

 

A második típus azon álláskereső részére állapítható meg, aki álláskeresési járadékra nem jogosult, de 

az álláskeresővé válását megelőző négy évben legalább 200 nap jogosultsági idővel rendelkezik. A 

folyósítási idő 90 nap. 

 

A harmadik típusra jogosult az az álláskereső, akinek maximum 5 éve hiányzik a rá irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez a segély iránti kérelem benyújtásának időpontjában. További 
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feltételei, hogy az álláskeresési járadékban legalább 140 napig részesüljön, és a járadék folyósítási 

idejének kimerítését követő három éven belül betölti a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, 

továbbá rendelkezzen az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. A támogatás a 

nyugdíjjogosultság megszerzéséig folyósítható. 

 

Az álláskeresési segély megszüntetésének és szüneteltetésének szabályai többségében megegyeznek az 

álláskeresési járadék megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó szabályozásával. 

 

A költségtérítés 

 

A költségtérítés keretében az álláskeresőnek az álláskeresési támogatás megállapításával, valamint a 

munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelytől a munkaügyi kirendeltséghez történő oda- és 

visszautazást, valamint a munkaügyi központ által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi 

szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), tömegközlekedési eszköz igénybevételével 

felmerült indokolt helyközi utazási költségeit a munkaügyi központ kirendeltsége megtéríti. A 

jogszabály által meghatározott esetekben az álláskereső részére az indokolt helyi utazási költségek is 

megtéríthetők. A költségtérítés igénylése és ügyintézése az álláskeresőt nyilvántartó munkaügyi 

kirendeltségen történik. 

 

LEHETSÉGES MUNKAVÉGZÉSI FORMÁK  

 

Munkaviszony 

 

A munkaviszony a munkáltató és a munkavállaló között a felek írásbeli megállapodásával 

(munkaszerződéssel), munkavégzés céljából jön létre. Egyes tevékenységek mind munkaviszony, 

mind pedig munkavégzésre irányuló egyéb (pl. megbízási vagy vállalkozási) jogviszony keretében is 

gyakorolhatók. Bizonyos tevékenységek esetén azonban a felek között csak munkaviszony létesíthető.  

 

A munkaviszony alanyai 

 

A munkaviszony alanyai a munkavállaló és a munkáltató. Munkavállalóként munkaviszonyt az a 

személy létesíthet, aki a 16. életévét betöltötte. Munkáltató lehet természetes személy 

(magánszemély, egyéni vállalkozó), jogi személy (pl. állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, jogi 

személyiséggel rendelkező gazdasági társaság [korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság], 

társadalmi szervezet, önkormányzat), továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

(pl. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság [közkereseti társaság, betéti társaság]) is. 

A munkaviszony létesítése 

 

A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, melyet írásba kell foglalni. A munkaszerződést a 

munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkavállaló személyesen köteles aláírni. A feleknek meg kell 

állapodni a személyi alapbérben, a munkakörben és meg kell határozni a munkavégzés helyét is. A 

munkáltató és a munkavállaló bármilyen más kérdésben is megállapodhat a munkaszerződés 

megkötésekor (pl. a munkaviszony kezdő időpontjának meghatározása, próbaidő kikötése, rendkívüli 

felmondási okok meghatározása, béren felüli juttatások stb.). Ha a felek a munkaszerződésben 

valamely kérdésben megállapodtak, annak teljesítése mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló 

számára kötelező. 

 

Garanciális szabály, hogy a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös 

megegyezéssel módosíthatja. 

 

A munkaviszony - eltérő megállapodás hiányában - teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön 

létre. A munkaszerződésben kifejezetten rendelkezni kell arról, ha a munkavállaló foglalkoztatása 

részmunkaidőben történik. E rendelkezés hiányában a jogviszony teljes munkaidős munkaviszonynak 

tekintendő. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót - ha a felek eltérően nem állapodnak 
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meg - a pénzbeli vagy természetbeni juttatások időarányosan illetik meg. A részmunkaidős 

munkavállalót az időarányosság elvétől függetlenül, a teljes munkaidőben foglalkoztatottakkal azonos 

mértékben illetik meg a költségtérítések, valamint az évi rendes szabadság. 

 

A munkaviszony időtartama 

 

A munkaviszony lehet határozott és határozatlan időtartamú is. Eltérő megállapodás hiányában a 

munkaviszony határozatlan időtartamra jön létre. 

 

A munka díjazása - a munkabér 

 

A munkaviszonyban végzett munkáért külön kikötés nélkül is ellenszolgáltatás, munkabér jár. Egyes 

esetekben a munkáltató bérfizetési kötelezettséggel tartozik munkavégzés hiányában is (pl. a 

munkavállalót a rendes szabadság idejére távolléti díj, vagy ha a munkáltató gazdasági vagy működési 

okból nem tudja a munkavállalót munkával ellátni, az emiatt kiesett munkaidőre (állásidő) személyi 

alapbére illeti meg). 

 

A személyi alapbérben való megállapodás a munkaszerződés egyik kötelező tartalmi eleme. A teljes 

munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként 

legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), vagy a munkavállaló által betöltött 

munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintjétől függő garantált bérminimum jár. 

A teljes munkaidőre megállapított legkisebb munkabért, garantált bérminimumot időarányosan 

alkalmazni kell a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókra is. 

 

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 

 

A munkaviszony „automatikusan", a felek akaratától függetlenül megszűnik a munkavállaló halálával, 

a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, a határozott idő lejártával és a munkáltató 

jogállásváltozásával (az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató személye azért változik meg, mert a 

munkáltató egésze vagy egy része a közalkalmazottak jogállásáról vagy a köztisztviselők jogállásáról 

szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra). 

 

A munkaviszony megszüntetéséről akkor beszélhetünk, ha a munkaviszony a felek egyoldalú, vagy 

egybehangzó szándéka és jognyilatkozata alapján, illetőleg magatartásuk következményeként szűnik 

meg. A munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást és nyilatkozatokat írásba kell 

foglalni. A munkaviszony megszüntethető: 

 

 a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével, 

 rendes felmondással, 

 rendkívüli felmondással, 

 azonnali hatállyal a próbaidő alatt, 

 a határozott idejű munkaviszony a munkáltató egyoldalú jognyilatkozatával, ha a 

munkavállalónak a határozott időből még hátralévő, de legfeljebb egyévi időtartamra járó 

átlagkeresetet megfizeti. 

 

A munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel 

 

A munkáltató és a munkavállaló írásba foglalt közös megegyezéssel a közöttük fennálló 

munkaviszonyt bármikor megszüntetheti. Megállapodásuknak kifejezetten tartalmazni kell a 

munkaviszony megszüntetésére irányuló közös szándékot, és a munkaviszony megszüntetésének 

időpontját. 
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A rendes felmondás 

 

A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló megszüntetheti 

rendes felmondással. A felmondást írásba kell foglalni, enélkül a jognyilatkozat érvénytelen. A 

felmondás akkor válik hatályossá, ha azt az érdekeltnek, vagy az átvételre jogosultnak átadják. A 

felmondás a közlést követően csak a másik fél hozzájárulásával vonható vissza. 

 

A munkavállaló határozatlan időtartamú munkaviszonyát rendes felmondással bármikor írásban, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A munkavállaló a felmondási idő teljes időtartamát köteles 

munkában tölteni. A felmondási idő letöltése nélküli munkavállalói rendes felmondás jogellenes, a 

munkáltató az ebből eredő kárigényét a munkavállalóval szemben érvényesítheti. 

 

A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a döntését megindokolni. Az indoklás nélküli 

felmondás esetén a munkaviszony megszüntetése jogellenes. A munkavállalót a munkáltató rendes 

felmondása esetén legalább 30 napos felmondási idő illeti meg. A felmondási idő a munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő alapján 5-60 nappal meghosszabbodik, az egy évet azonban nem 

haladhatja meg. A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót legalább a 

felmondási idő felére a munkavégzés alól felmenteni (felmentési idő). A felmondási idő munkában 

töltött idejére munkabér, míg a munkavégzés alóli felmentés időtartamára átlagkereset jár. 

 

A jogszabályban felsorolt felmondási tilalmak (pl. betegség miatti keresőképtelenség, beteg gyermek 

ápolására igénybe vett táppénzes állomány, közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása 

céljából kapott fizetés nélküli szabadság, terhesség, szülési szabadság) fennállása alatt a munkáltató 

nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt. A felmondási tilalom ideje alatt közölt 

felmondás esetén a munkaviszony megszüntetése jogellenesnek minősül. 

 

A végkielégítés 

 

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy 

jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. A végkielégítésre való jogosultság feltétele, 

hogy a munkaviszony a munkáltatónál legalább 3 évi időtartamban fennálljon, mértéke pedig a 

munkáltatónál munkaviszonyban töltött időtől függően 1-6 havi átlagkereset összegével növekedik. 

Kollektív szerződés vagy a munkaszerződés a törvényben meghatározott mértéknél kedvezőbb 

mértékű végkielégítést is megállapíthat. 

 

A rendkívüli felmondás 

 

Rendkívüli felmondással mind a munkáltató, mind a munkavállaló azonnali hatállyal megszüntetheti 

a határozott és a határozatlan időtartamra létesített munkaviszonyt, a másik fél munkaviszonnyal 

összefüggő súlyos kötelezettségszegése esetén. A jognyilatkozatot indokolni kell, és írásba kell 

foglalni. 

 

A munkaviszony megszüntetése a próbaidő alatt 

 

A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti. A 

munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot a próbaidő alatt is írásba kell foglalni. 

 

Részmunkaidős foglalkoztatás 

 

A részmunkaidős foglalkoztatási forma szélesebb körű elterjesztése érdekében a közelmúltban 

megváltoztak a magyar munkajogi szabályok (Mt.). Részmunkaidős foglalkoztatásra akkor kerülhet 

sor, ha a munkaadó és a munkavállaló erről a munkaszerződésben külön megállapodik (ki kell térni 

arra is, hogy a foglalkoztatás napi, heti, vagy havi hány órában történik). 
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Amennyiben a munkavállaló részmunkaidőre (vagy abból vissza) történő áttérés miatt kéri a 

munkaszerződés módosítását, úgy a munkaadónak döntenie kell 15 napon belül, amelyről írásban 

köteles a munkavállalót tájékoztatni. A kérelmet a munkáltató azonban nem köteles elfogadni, döntése 

során mérlegelheti, hogy az mennyire szolgálja az érdekét, vagy a munkakör ellátása megoldható-e 

részmunkaidőben. 

 

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkavállalót megillető juttatásoknál legalább az 

időarányosság elve alkalmazandó, de csak akkor, ha a juttatásra való jogosultság feltétele a munkaidő 

mértékével függ össze. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 

értelmében pedig nem érheti hátrányos megkülönböztetés a részmunkaidőben foglalkoztatottakat más, 

összehasonlítható helyzetben levő személyhez, vagy csoporthoz képest. 

A részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése érdekében a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló (1991. évi IV.) törvény alapján, 2003. január 1-jétől támogatás 

nyújtható a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási, illetve rehabilitációs alaprészéből a részmunkaidőben 

történő alkalmazáshoz. A támogatás nyújtásának részletesen feltételeit 6/1996. (VII. 16.) MüM 

rendelet tartalmazza az alábbiak szerint: 

Részmunkaidős foglalkoztatáshoz a rendelet azoknak a munkaadóknak kíván támogatást biztosítani, 

akik vállalják olyan munkavállalók foglalkoztatását, akik élethelyzetükből adódóan maguk is 

érdekeltek a részmunkaidős foglalkoztatásban. Ilyen rétegek elsősorban a munkanélküliek, valamint a 

gyermeket nevelő személyek, akik lehetnek munkavállalók, munkanélküliek, gyermekgondozási 

segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülők egyaránt. Utóbbiak az irányadó szabályok 

szerint az ellátások folyósítása mellett legfeljebb napi 4 órában vállalhatnak munkát, így esetükben a 

részmunkaidős foglalkoztatás reális alternatíva lehet. Ha a gyermekgondozási segély folyósításának 

időtartama alatt megszűnik a munkaviszony, a részmunkaidős foglalkoztatás ilyen esetben az ellátás 

folyósításának lejárta után munkanélküli állapotot előzhet meg.  

A vissza nem térítendő, legfeljebb egy évre nyújtható támogatásban akkor részesülhet a munkaadó, ha 

a munkavállaló foglalkoztatását a teljes munkaidő legalább felét elérő, háromnegyedét meg nem 

haladó mértékű munkaidőben vállalja. Támogatásként - továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett - a 

munkabér és járulékai együttes összegének legfeljebb 75 százaléka, valamint a munkába járással 

kapcsolatos helyközi utazási költség munkaadót terhelő része egészben vagy részben téríthető meg. 

 

Ösztöndíjas foglalkoztatás 

 

A 30 év alatti pályakezdő fiatalok gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének elősegítése, a szakmai 

készségek megszerzése, és az egyéni szakmai programban foglalt feladatok ellátása céljából speciális 

(ösztöndíjas) foglalkoztatási jogviszony létesíthető bármely foglalkoztatónál, a felsőfokú végzettség 

megszerzését követő 2 éven belül egy alkalommal, 9-12 hónapig terjedő határozott időre. 

 

Az ösztöndíjas foglalkoztatás írásbeli szerződéssel jön létre. A megállapodás alapján az ösztöndíjas 

foglalkoztatott köteles a foglalkoztató által kiadott feladatokat ellátni, a munkatapasztalat-szerzés 

céljából előírt szakmai megbeszéléseken, képzésben, egyéb programokon részt venni. A foglalkoztató 

köteles az ösztöndíjas foglalkoztatottat az egyéni programban foglaltak szerint feladatokkal ellátni, 

biztosítani a szakmai készségek megszerzésének és begyakorlásának lehetőségét. A foglalkoztató 

köteles továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatott számára ösztöndíjat fizetni, valamint a biztonságos 

munkavégzés feltételeit biztosítani. Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján nem kerülhet sor 

próbaidő kikötésére, más munkakörbe történő átirányításra, helyettesítésre, kirendelésre, rendkívüli 

munkavégzésre, ügyeletre és készenlétre. Az ösztöndíjas foglalkoztatott önálló munkakört, hatósági és 

igazgatási tevékenységet nem láthat el. 

 

A jogviszony nem munkaviszony, de egyes általános munkajogi szabályokat is alkalmazni kell. 

Társadalombiztosítási szempontból az ösztöndíjas foglalkoztatott a munkaviszonyban állókkal azonos 

módon biztosítottnak minősül. 
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ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT  ELŐSEGÍTŐ 

TÁMOGATÁSOKRÓL  

 

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:  

 

 akit a munkaügyi központ legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy aki 

rehabilitációs járadékban részesül, és  

 aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel - egyéni vállalkozás 

keretében, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás 

indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással), vagy a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott 

mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.  

 

A vállalkozás indítását elősegítő támogatás formái: 

 

a. 3 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás visszatérítendő és/vagy vissza nem térítendő 

formában,  

b. legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő 

vissza nem térítendő támogatás,  

c. a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás 

költségei.  

 

A tőkejuttatás az értékhatáron belül részben visszatérítendő, részben vissza nem térítendő formában is 

nyújtható.  

 

Visszatérítendő és/vagy vissza nem térítendő kamatmentes tőkejuttatás nyújtása esetén a támogatás 

további feltétele:  

 

 a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrás megléte, továbbá  

 a támogatás – visszatérítendő támogatás esetén – visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés 

miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosíték megléte.  

 

A vállalkozóvá válásra tekintettel nyújtható támogatások [a)-c)] - pályázati eljárás alapján – 

együttesen, illetve külön-külön is nyújthatóak.  

 

A b. pontban meghatározott támogatás a vállalkozóvá válás napjától kezdődően állapítható meg, 

így a támogatás folyósításának kezdő napja:  

 

a. a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói 

igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott 

igazolás, illetőleg ha más jogszabály vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más 

okirat kiállítását írja elő, az okirat átvételének napja,  

b. mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány 

kiállításának a napja,  

c. minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a 

változásbejegyzésnek a napja.  
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MUNKAÜGYI PANASZOK KEZELÉSE  

 

A munkaügyi ellenőrzési feladatokat Magyarországon az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 

Főfelügyelőség (OMMF) látja el. Az OMMF ellenőrzi a foglalkoztatás létesítésével, a 

munkaszerződések kötelező tartalmi elemeivel, a munka- és pihenőidővel, a bérfizetéssel, a 

minimálbér mértékének megadásával, a foglalkoztatási specifikumokkal (nők, fiatal munkavállalók, 

megváltozott munkaképességű munkavállalók), a munkajogviszony bejelentésével (regisztrálásával), a 

kiküldetéssel, kirendeléssel, munkaerő kölcsönzéssel és a külföldiek magyarországi munkavégzésével 

kapcsolatos jogszabályi előírások megtartását. Az OMMF a jogsértést elkövető munkáltatókkal 

szemben intézkedéseket (pl. bírság, a jogsértéstől való eltiltás stb.) alkalmazhat. 

 

Az OMMF ellenőrzési feladatait a területi felügyelőségeken keresztül látja el, melyeknél bárki 

bejelentést, panaszt tehet. A panasz írásban, szóban és elektronikus úton is benyújtható. A 

felügyelőség a panaszt kivizsgálja, és intézkedik a jogsértés megszüntetése érdekében. 

 

BÉRGARANCIA TÁMOGATÁS 

 

A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható 

visszatérítendő kamatmentes támogatás. 

 

Ki veheti igénybe a támogatást? 

 

A bérgarancia támogatást - a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: 

Btv.) 1. § (1) bekezdés b) pont szerinti, felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet veheti igénybe. A 

Btv. 1. § (1)bekezdés b) pont szerinti gazdálkodó szervezetek: állami vállalat, tröszt, egyéb állami 

gazdálkodó szerv, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, gazdasági társaság [Gt. 2. §-

ában felsorolt szervezetek], európai részvénytársaság, közhasznú társaság [a Ptk. 57-60. §-ában 

meghatározott szervezet], egyes jogi személyek vállalata, [Ptk. 70. §] leányvállat, vízgazdálkodási 

társulat (vízközmű-társulat kivételével), erdőbirtokossági társulat, önkéntes kölcsönös biztosító- 

pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is, végrehajtói 

iroda, sportegyesület, továbbá, az EGT állam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely az Btv 1§ a) 

pontban írottak alapján felszámolás alatt állhat; 

 

Milyen célra igényelhető a támogatás? 

 

A bérgarancia támogatással a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval 

szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásra előlegezhető meg. 

Bértartozás: a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkaadót - terhelő minden 

munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést és a munkaviszony 

megszűnésével összefüggésben járó végkielégítést. Nem minősül munkabértartozásnak a nem 

munkaviszony keretében járó díjazás (így a megbízási és vállalkozási díj tekintetében fennálló 

tartozás).  

 

A törvény-módosítás 2007. ápr. 1-jétől pontosítja a Btv. azon rendelkezését is, mely meghatározza, 

hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben fennálló mely tartozások 

előlegezhetőek meg a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből. A törvény korábban hatályos 

szövege alapján, ha a felszámoló az esedékessé vált bérköveteléseket nem tudta kielégíteni, a 

Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből köteles volt támogatás iránti igényt benyújtani az állami 

foglalkoztatási szervhez (illetékes munkaügyi központhoz). Azoknak a munkavállalóknak a 

bérkövetelése ebben az eljárásban azonban nem volt érvényesíthető, akiknek a bérkövetelése a 

felszámolási eljárás befejeződését követően vált esedékessé. Ezek a munkavállalók alapvetően azok, 

akik a felszámolási eljárás alatt felmondási védelem alatt állnak (általában valamely hosszabb ideig 
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tartó táppénzes állomány vagy gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság 

miatt). Ezen munkavállalók részére az Mt. 86/A. §-a, valamint 95. §-ának (1) bekezdése szerinti, a 

munkáltató jogutód nélküli megszűnésének jogcíme miatt járó átlagkereset és végkielégítésnek 

megfelelő összeg iránti követelése abban az időpontban válik esedékessé, amikor a bíróságnak a 

munkáltató megszűnését megállapító végzése jogerőre emelkedik. A felszámolási eljárás azonban 

ebben az időpontban lezárul, a felszámoló által elkészített felszámolási zárómérleget a bíróság már 

elfogadta, a felszámoló megbízatása és a munkáltató megszűnik. Ebből következően nincs lehetőség 

arra, hogy a felszámoló a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből a támogatást megigényelje és 

a felmondási védelem alatt álló munkavállalók részére kifizesse. Ezt orvosolandó a törvény-módosítás 

rendelkezik arról, hogy a felmondási védelem alatt álló munkavállalóknak a felszámolási eljárás 

befejezésekor esedékessé váló bérkövetelését - amennyiben annak kifizetésére nincs elegendő fedezet 

- a felszámoló köteles a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül a felszámolási zárómérleg 

elkészítését megelőzően a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni, és a 

bérköveteléssel érintett munkavállaló részére kifizetni. 

 

Milyen mértékű támogatás állapítható meg? 

 

A támogatás mértékének meghatározásakor a fennálló - esedékes és forrás hiányában 

kiegyenlíthetetlen - munkabértartozás vehető figyelembe, amelynek összege jogosultanként nem 

haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - 

nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét. Támogatásként a jogosultanként 

meghatározott (a bérfizetési napon fennálló) bértartozásnak - a felszámolási eljárás alatt álló 

gazdálkodó szervezetnél rendelkezésre álló - saját forrással csökkentett összege állapítható meg. 

 

Bérgarancia 2011 

Bérgarancia támogatás maximuma 999.000,-Ft 

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek. valamint Szociális és Munkaügyi Közlöny 2010/12. szám) 

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek 

a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson 

belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által 

közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) 

ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó 

átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján 

számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. 

Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az 

addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb 

kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben 

meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A kétszeres összeg (7.§ (2) bek) 399.600,- Ft 

 

Hogyan vehető igénybe a támogatás? 

 

A támogatás iránti kérelmet a törvényben meghatározott formanyomtatvány teljes körű kitöltésével, a 

kötelező mellékletek (a munkavállalók részére járó bértartozást kimutató "ADATLAP", és lehetőség 

szerint a felszámolást elrendelő jogerős végzés) csatolásával a felszámolás alatt álló gazdálkodó 

szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) (fővárosi) munkaügyi központhoz három 

példányban kell benyújtani. Az eljárás illetékmentes. A kérelem benyújtására a felszámoló vagy 

meghatalmazottja jogosult. Ez utóbbi esetben meghatalmazás csatolása szükséges. 

 

Milyen feltételekkel vehető igénybe a támogatás? 

 

A munkaügyi központ a támogatás megállapításáról rendelkezik, ha 

 

 a kérelmező gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll, és  

 esedékes vagy a társaság megszűnésével esedékessé váló bértartozását bevételek hiányában 

nem tudja kielégíteni. 
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A kérelem elbírálása 
 

A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra – a Btv.-ben foglalt eltérésekkel – a 

közigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni. 

 

Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelem nem felel meg a törvényben meghatározott feltételeknek, a 

munkaügyi központ a gazdálkodó szervezet képviselőjét - határidő megjelölésével - hiánypótlásra 

szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása esetén a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell 

elbírálni, vagy a támogatás megállapítására irányuló eljárást meg kell szüntetni. Ha a felszámolás alatt 

álló gazdálkodó szervezet által megjelölt munkabértartozás kielégítése iránti igény megfelel a 

törvényben meghatározott feltételeknek, a támogatást - az erre irányuló kérelem benyújtását követő 

nyolc naptári napon belül – határozattal meg kell állapítani. A támogatás megállapítása esetén a 

munkaügyi központ a kérelem átvételétől számított tizenöt naptári napon belül intézkedik az összeg 

átutalásáról.  

 

A támogatás visszafizetése 

 

Ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkaügyi központ bérgarancia támogatást 

nyújtott, a támogatás visszafizetése annak folyósításától számított 60. napon, illetve ha a felszámolási 

zárómérleg benyújtására a 60. napot megelőzően került sor, a felszámolási zárómérleg benyújtásának 

napját megelőző napon válik esedékessé. Amíg a támogatás teljes összegét nem fizették vissza, addig 

a felszámoló bérfizetésen kívül más célra kifizetést nem teljesíthet. 

 

A jogosulatlanul igénybe vett, vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a jegybanki alapkamat 

kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni.  

 

Munkahelymegőrzés támogatása 2011-ben  

 

Munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, amennyiben működésével összefüggő 

okból munkavállalójának munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni, és 

szándékát legalább 30 nappal megelőzően a munkaügyi központ kirendeltségén írásban bejelenti. 

 

Előnyt élveznek a megváltozott munkaképességű személyt alkalmazók, szűk megrendelői körrel 

rendelkező munkáltatók, valamint hazai mikro-, kis vagy közepes vállalkozásnak minősülő 

kérelmezők. 

Írásban nyilatkozni kell, hogy a felmondással érintett munkavállalóját legalább 6 hónapja 

foglalkoztatja, valamint, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem 

vezettek eredményre. 

 

Támogatás mértéke: 
 

A rendes felmondással érintett munkavállaló munkabérének és járulékainak együttes összegének 

25-90 %-áig terjedhet a támogatás; havi mértéke munkavállalónként maximum a kötelező 

legkisebb munkabér 150%-a lehet. 
A támogatás legfeljebb egy évig, havonta utólag folyósítható az érintett munkavállaló 

foglalkoztatásához. 

 

Kötelezettségek: 

 

 A munkaadónak vállalnia kell, hogy a támogatás folyósítása alatt, valamint az azt követő 

legalább a támogatott foglalkoztatás időtartalmával megegyező ideig munkavállalóját 

továbbfoglalkoztatja. 
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 A munkaadónak vállalnia kell, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség időtartalma alatt a telephelyén meglévő átlagos statisztikai létszámot nem 

csökkenti. 

 A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes regionális 

munkaügyi központ kirendeltségén lehet benyújtani.  

 

A FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ BÉRTÁMOGATÁSRÓL 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÁLLÁSKERESŐ, TOVÁBBÁ MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLY FOGLALKOZTATÁSA ESETÉN.  

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 16. §, a 6/1996. 

(VII. 16.) MÜM rendelet 11. §, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke 

alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet szabályozza a 

foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás nyújtásának feltételeit. 

 

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki: 

 

 vállalja hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű személy munkaviszony 

keretében történő foglalkoztatását legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt 

(foglalkoztatási kötelezettség), 

 a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban az általa foglalkoztatott 

munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem 

szüntette meg, továbbá 

 kötelezettséget vállal arra, hogy az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát a 

támogatás folyósításának időtartama alatt működési körében felmerülő okból, rendes 

felmondással nem szünteti meg, továbbá  

 kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással érintett munkavállaló munkaviszonya közös 

megegyezéssel sem szűnik meg, 

 nyilatkozik, hogy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában 

a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 

2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 6. cikkének (1) bekezdés h), i) 

pontjaiban meghatározott, az adott pénzügyi évben hátrányos helyzetű személy 

elhelyezkedésére tekintettel munkabér és járulékai címen kapott összes állami támogatás 

támogatástartalma jelen támogatással együtt nem haladja meg az évi 5 millió, megváltozott 

munkaképességű személy esetén az évi 10 millió euró értéknek megfelelő összeget,  

 nyilatkozik arról, hogy más állami támogatással vagy más közösségi finanszírozással 

ugyanazokra a költségekre (munkabér és járulékai) vonatkozóan kapott támogatás bruttó 

támogatási intenzitása jelen támogatással együtt nem haladja meg hátrányos helyzetű 

álláskereső foglalkoztatása esetén a bérköltségek 50%-át, megváltozott munkaképességű 

személy foglalkoztatása esetén a bérköltségek 75%-át. 

 A fenti összeg kiszámításánál figyelembe kell venni a - Mt. 85/A. § (1) bekezdése szerinti 

munkáltató esetében - a jogelőd munkáltató részére nyújtott támogatást is. 

 vállalja, hogy a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás munkavállalói 

létszámának nettó növekedését eredményezi az előző 12 hónap átlagához viszonyítva. 

 A nettó létszámnövekedés kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha a munkahely 

megüresedésére a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, 

munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű 

elbocsátás, illetőleg a munkáltató rendkívüli felmondása és nem létszámleépítés következtében 

került sor. 

 a munkaerőigény benyújtására vonatkozó kötelezettségét (Flt. 8. § (6) bekezdés b. pont) a 

kérelemben megjelölt munkakörökre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
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6 hónapban teljesítette, és a munkaügyi központ által kiközvetített személy foglalkoztatását 

vállalja. 

 

Hátrányos helyzetű az a személy, aki álláskereső és 

 

1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy  

2. a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy  

3. 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy 

4. a nyilvántartásba vételt megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres – az Flt. 58. § (5) 

bekezdése e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ 

legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy  

5. a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel vagy, 

6. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, 

gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy 

7. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, 

szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte; 

 

A bértámogatás megállapítása során megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a 

személyt, aki 

 

a. rehabilitációs járadékban részesül, 

b. álláskereső, és aki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 

nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2) Korm. rendelet 2. § e) pontjában 

meghatározott feltételeknek megfelel. 

 

A támogatás mértéke, időtartama: 

 

A támogatási feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendő támogatás nyújtható a támogatással 

érintett munkavállaló foglalkoztatásához: 

 

a) Hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a 

támogatás a munkabér és járulékainak legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy 

év időtartamra, legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső esetén legfeljebb kétévi 

időtartamra. 

b) Megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatása 

esetén a munkabér és járulékai legfeljebb 60%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év 

időtartamra, legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső esetén legfeljebb kétévi 

időtartamra. 

 

A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás igénylése: 

 

A támogatás a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet a 

munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségen lehet benyújtani.  

 

A támogatás elbírálása, folyósítása: 

 

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a s 

kirendeltség hatósági szerződést köt. 

 

Nem nyújtható bértámogatás  
 

 a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikkének (3) bekezdésében meghatározott szénipari 

ágazatban tevékenykedik,  

 nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, továbbá 
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 annak a munkaadónak, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 15. §-ban meghatározott feltételeinek, 

 aki csőd, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – megszűntetésre irányuló, jogszabályban 

meghatározott – eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll [Ámr. 

114. § (1) bekezdés d) pont] 

 annak a munkaadónak, akinek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van 

 annak a munkaadónak, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet 

támogatásban, 

 annak a munkaadónak, akit a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a 

kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 

évig, 

 annak a munkaadónak, akivel szemben egy támogatást jogellenesnek és a közös piaccal 

összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, 

 annak a munkaadónak, amely exporttal kapcsolatos tevékenységet folytat. 

 Azaz nem nyújtható az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, 

értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. 

 

A támogatás kérelméhez csatolandó mellékletek:  

 

 Munkaerőigény bejelentőlap, 

 gazdasági társaság esetén  

 cégbíróság vagy közjegyző által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy  

 Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy  

 a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés munkaadó által elkészített olyan másolata, 

amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem 

változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén 

pecséttel lát el, 

 igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,  

 egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében 

 az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben 

megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak 

megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és 

 a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi a 

nyilvántartásba vételről szóló igazolás,  

 költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, amelyet a munkaadó 

„az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az 

aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, 

 A cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya vagy annak munkaadó által az 

eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírással 

és annak léte esetén pecséttel ellátott másolata, 

 Egyéni vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány, vagy a vállalkozói tevékenység 

megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb 

adatait tartalmazó nyilatkozat, 

 Mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 napnál 

nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági termelő esetén TB. bejelentkezés másolata, 

vagy a bemutatott őstermelői igazolvány ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait 

tartalmazó nyilatkozat, 

 Magánszemély munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, 

taj-kártya ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat. 
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 A 2007. CLXXXI. törvény alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a 

Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓK A MUNKA VILÁGÁRÓL  

 

Hatályos joghoz ingyen több forrásból juthatunk: 

 

 A keresés napján hatályos teljes joganyaghoz keresési lehetőséggel a www.magyarország.hu 

honlapon, vagy az www.fn.hu honlapon (mindkét lapon keresési lehetőséggel)  

 A Magyar Közlöny tárgyhavi anyaga a www.complex.hu honlapon található (legújabb 

jogszabályok)  

 A Magyar Közlöny és valamennyi ágazati közlöny anyaga olvasható a 

www.kozlonykiado.hu/kozlonyok honlapon. A Magyar Közlöny, a Magyar Köztársaság 

hivatalos lapjának hiteles, elektronikus változata a www.magyarorszag.hu kormányzati 

portálon érhető el.  

 

Foglalkozásokról, szakmákról, kereseti lehetőségekről  

  

 Álláskereséssel kapcsolatos adatokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján, a 

www.afsz.hu címen találhat. 

 

 Ha foglalkozásokról, szakmákról, kereseti lehetőségekről szeretne információt kapni, a 

következő úton teheti meg: www.afsz.hu > a jobb oldali menüben > e-Pálya > munka oszlop. 

Itt megtekintheti, milyenmunkakörök tartoznak egy foglalkozáshoz, mik a főbb tevékenységi 

körei, melyek a jellemző munkakörülmények, illetve, hogy több évre visszamenőleg átlagosan 

mennyit kerestek az e munkakörben dolgozók az országban.  Ezen kívül tájékozódhat azon 

egészségi problémákról, amelyek kizárják, vagy korlátozzák e feladatkör ellátását. 

Megtudhatja, milyen szakképzettségre van szükség a munkakör ellátásához, és azt hol képzik. 

Informálódhat arról, hogy a foglalkozást milyen mértékben keresik az álláskeresők és milyen 

ezzel szemben a munkahelykínálat. (Ha pontosabban, életkora, iskolai végzettsége, neme 

szerint pontosabb kereseti adatokra kíváncsi, azt a www.afsz.hu > bal oszlopsorban Statisztika 

> bérek, és keresetek statisztikája útvonalon találja meg.) Az oldal munkaerőpiac oszlopában 

tájékozódhat a munkaerő-kínálatról,  

 

 Képzéssel kapcsolatos speciális ismereteket talál az NFSZ honlapon (www.afsz.hu) az e-Pálya 

programban, és a Nemzetközi Pályainformációs Központ anyagaiban (www.npk.hu) 

 

 A Taninfo Kft. honlapján (www.taninfo.hu) azok találnak hasznos információkat, akik 

szakképzésben, felnőttképzésben, átképzésben kívánnak részt venni.  

 

 Felnőttképzéssel, szakképzéssel kapcsolatos információkról és pályázatokról tájékozódhat a 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján: www.nive.hu. 

 

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS 

 

Tájékozódjon a www.afsz.hu, illetve a www.europa.eu.int/eures honlapon, vagy a Foglalkoztatási 

Hivatal EURES Kirendeltségén. 

 

A társadalombiztosítási rendszerekről és az ügyintézésről a www.onyf.hu honlapon a nemzetközi 

ügyek cím alatt, a külföldön tartózkodók egészségbiztosításáról pedig a www.oep.hu honlapon a 

tájékozódhat. 

 



 

 

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása 2011. 

Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 

 

Oldal: 33 

A rokkantság új minősítési rendjéről, az ellátások változásairól, az ellátások melletti 

munkavállalás szabályairól 

 

A nyugdíjazással, rokkantsági nyugdíjazással, valamint a rehabilitációs járadékkal kapcsolatos aktuális 

tájékoztatókat, jogi, eljárási tájékoztatást, a nyugdíjazással, nyugdíjasokkal kapcsolatos adatokat, 

tájékoztatókat, ügyintézési útmutatókat talál a www.onyf.hu honlapon.  

 

Az egészségkárosodás minősítés új szabályairól az Országos Orvosi Rehabilitációs és Szociális 

Szakértői Intézet honlapján (orszi.hu) tájékozódhat, ahol olvasható a minősítés új dokumentuma, az 

Irányelvek a funkcióképesség, fogyatékosság és megváltozott munkaképesség minősítéséhez, valamint 

a WHO által kiadott funkcióképesség, fogyatékosság és az egészség nemzetközi értékelési rendszere, 

az FNO. 

 

Információk módszertanról, kommunikációról, akadálymentesítésről 

 

Az értelmileg akadályozott emberek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatását segítő Támogatott 

Foglalkoztatásról és a Munkahelyi Gyakorlat programról: www.salvavita.hu (Salva Vita Alapítvány) 

 

A www.afsz.hu: honlapon a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása fül alatt 

tárgyban talál aktuális információkat talál, ezek közt  

 

 megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását érintő munkavállalói és munkaadói kérdések 

és válaszok (Gyakran feltett kérdések) 

 a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók akkreditációjával 

kapcsolatos tudnivalók 

 az akkreditált munkaadók és a védett műhelyek aktuális jegyzéke 

 a rehabilitációs hozzájárulásról a legfontosabb tudnivalók 

 

A középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékosok, valamint súlyos, halmozott fogyatékosok 

foglalkoztatásával kapcsolatos információk: www.kezenfogva.hu  

 

Tudásbázis és a Lantegi munkaközvetítést segítő program az autista és értelmileg akadályozott 

személyek foglalkoztatásának elősegítésére: www.dolgozok.hu  

 

FELHASZNÁLT FORRÁSOK  

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – www.munka.hu / www.afsz.hu  

 

EU Vonal – EU Tájékoztató Szolgálat – www.euvonal.hu 

 

Magyarország.hu – KormányPortál – www.magyarorszag.hu 

 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium - www.szmm.gov.hu 

 

Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal – http://www.npk.hu/public/index.php  

 


