› igazolólap az álláskeresési járadék és
az álláskeresési segély megállapításához
› adatlap bírósági végzéssel megállapított
tartási kötelezettségekről
› munkáltatói igazolás munkaviszony
megszűnése esetén
› vállalkozó esetén: igazolás a NAV-tól
a járulékok befizetéséről, a vállalkozói
tevékenység megszüntetéséről
Az álláskeresési járadék összege: a kérelem
benyújtását megelőző 4 naptári negyedévben
elért járulékalap alapulvételével számítják ki.
Összege az átlag járulékalap 60%-a, de maximum a minimálbér 100%-a.
A folyósítás hossza: maximum 90 nap. A járadék
folyósítási időtartamának számítása során
10 nap munkaviszonyban/vállalkozói jogviszonyban töltött idő 1 nap járadék-folyósítási időnek
felel meg.
Az Ön jogosultságára vonatkozóan részletes felvilágosítást a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán kérhet.
Elérhetőségüket megtalálhatja az alábbi oldalon:
illetekes.munka.hu
AZ EURES A HAZATÉRÉSBEN IS SEGÍT
Egy hosszabb külföldi tartózkodás után a
Magyarországra visszatéréshez is jól jöhet az
iránymutatás. Az EURES Magyarország a hazatérő munkavállalókat is segíti az álláskeresésben,
elhelyezkedésben és támogatja őket abban,
hogy a külföldön szerzett tapasztalataikat
és nyelvtudásukat itthon kamatoztathassák.

KAPCSOLATBA LÉPETT MÁR
AZ EURES-SEL? KÉRDÉSEIRE
SZÍVESEN VÁLASZOLUNK.
EURES – Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás
Portálja: eures.europa.eu
European Job Days – Európai Állásbörzék:
europeanjobdays.eu
EURES Magyarország hálózat weboldala:
eures.munka.hu
E-mail: eures@lab.hu
Facebook:
facebook.com/EURESHungary
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat:
nfsz.munka.hu
Virtuális Munkaerőpiac Portál:
vmp.munka.hu
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ÁLLÁSKERESÉSI
ELLÁTÁS
MAGYARORSZÁGON
INFORMÁCIÓK HAZATÉRŐ
ÉS HATÁR MENTI MUNKAVÁLLALÓKNAK

EURÓPAI UNIÓS
TAGÁLLAMBAN DOLGOZOTT
ÉS ÁLLÁSKERESŐVÉ VÁLT?
Amennyiben európai uniós tagállamban dolgozott
és megszűnt a munkaviszonya, álláskeresési ellátás igénylésekor két lehetőség közül választhat:
1. Abban az esetben, ha bejelentett lakcímmel
rendelkezik az adott tagállamban, ahol
dolgozott, munkaviszonya megszűnését
követően lehetősége van ott igényelni
az álláskeresési ellátást.
2. Ezen kívül Magyarországon is kérheti
az álláskeresési járadék megállapítását
a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes kormányhivatal járási hivatala
foglalkoztatási osztályán.
Amennyiben Magyarországon igényli az álláskeresési járadékot, akkor annak érdekében,
hogy az álláskeresési járadékába beszámításra
kerüljön uniós munkaviszonya (járulékfizetési, biztosítási időszak) is, a más tagállambeli
munkaviszony igazolására szolgáló E301-es
vagy PD U1-es nyomtatványt kell beszereznie
a munkavégzés helye szerinti tagállam munkaügyi hatóságától. Amikor egy uniós tagállamból hazatérő munkavállaló regisztráltatja magát
álláskeresőként és igényli az álláskeresési járadék megállapítását, az ügyintézők kérni fogják
ehhez a külföldi munkaviszony igazolását.
Előfordulhat, hogy nem sikerül személyesen
beszereznie az E301/PD U1-es nyomtatványt
az ország elhagyása előtt. Ebben az esetben
forduljon Magyarországon az illetékes kormányhivatal járási hivatala foglalkoztatási

osztályához. Az ügyintézők ekkor hivatalosan megkérik az Ön nyomtatványát az illetékes
tagállamtól, viszont csak annak megérkezése
után tudják az adott munkaviszonyát figyelembe
venni az ellátása megállapításához.
Mivel ez több időt is igénybe vehet, ezért kérjük,
hogy legyen türelemmel. Leggyorsabb, ha már
ezen igazolás birtokában jelentkezik a foglalkoztatási osztályon.

HATÁR MENTI INGÁZÓ VOLT ÉS
MEGSZŰNT A MUNKAVISZONYA?
Határ menti ingázónak minősül az a személy,
aki az egyik tagállamban munkavállalóként
vagy önálló vállalkozóként tevékenységet végez
és akinek a lakóhelye másik tagállamban
található, ahova rendszerint naponta vagy
hetente legalább egyszer visszatér.
A határ menti ingázók számára
az álláskeresési ellátást a lakóhely
szerinti tagállam nyújtja.

MEGSZŰNT A MUNKAVISZONYA
ÉS MÁR MAGYARORSZÁGON
TARTÓZKODIK?
• Keresse fel a lakó- vagy tartózkodási helye
szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályát.
• Kérje álláskeresőként való nyilvántartásba
vételét.
• Ezt követően kérelmezheti az álláskeresési
ellátás megállapítását.

Álláskeresőnek minősül az a személy aki:
• a munkaviszony létesítéséhez szükséges
feltételekkel rendelkezik
• oktatási intézmény nappali tagozatán nem
folytat tanulmányokat
• öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs
járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül
• munkaviszonyban nem áll (kivéve: nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszony és alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony) és egyéb kereső tevékenységet sem folytat,
• elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik
• az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként
nyilvántart
Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki:
• álláskereső
• az álláskeresővé válást megelőző 3 éven belül
legalább 360 nap munkaviszonnyal vagy vállalkozói jogviszonnyal rendelkezik
• kereső tevékenységet nem folytat, tehát
munkaviszonyban nem áll és vállalkozói
tevékenységet sem folytat
• munkát akar vállalni, de az önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és az illetékes
kormányhivatal járási hivatala foglalkoztatási
osztálya sem tud megfelelő munkát felajánlani.
AZ ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
• OEP igazolvány (ami tartalmazza a magyarországi társadalombiztosított időszakait)
• bankszámlaszám (amennyiben rendelkezik
vele)
• Ha a kérelem benyújtását megelőző 3 évben
magyar munkaviszonya is volt, szükségesek
a következő igazolások is:

