
Álláskeresők nyilvántartása

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Járási  Hivatalainak  Foglalkoztatási
Osztályai

Illetékesség
A 67/2015. (III.  30.) Korm. rendelet szerint.  Az adott  Járási  Hivatal
illetékességi  területéhez  tartozó  települések.
https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Járási  Hivatalainak  Foglalkoztatási
Osztályai

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

- Személyazonosító  igazolvány,  lakcímkártya,  adóigazolvány
(adóazonosító jel), TAJ-kártya.

- Iskolai végzettséget, valamint szakképzettséget igazoló okmányok,
nyelvvizsga bizonyítvány, jogosítvány.

- Tiszteletdíjban  részesülés  esetén  igazolás  a  havi  kifizetett
összegről.

- Őstermelői igazolvány + tárgyévi értékesítési betétlap.
- Gazdasági  társaságokban  való  tagság  esetén  a  személyes

közreműködés,  munkavégzési  jog  meglétének,  illetve  meg  nem
létének igazolására társasági szerződés.

- Vállalkozói tevékenység szünetelését igazoló dokumentum.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60
nap. 

A döntés végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, de jogsértés
esetén a döntés a közlésétől  számított  30 napon belül  a Budapest
Környéki Törvényszék által felülvizsgáltatható. 

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

A kérelmet  személyesen  a  lakóhely  vagy tartózkodási  hely  szerint
illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán, illetve illetékes járási
hivatal foglalkoztatási osztályának küldött  elektronikus levélben  lehet
benyújtani.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Ahhoz, hogy az álláskeresőt az álláskeresési ellátások, valamint az
egyes  támogatások  megillessék,  illetve  alkalmazása  esetén
munkáltatója  támogatást  igényelhessen  a  foglalkoztatásához,
álláskeresőként történő regisztrálását kell kérnie.

Álláskereső: az a személy, aki
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik

(pl.: betöltötte a 16. életévét), és

2. oktatási intézmény nappali  tagozatán nem folytat tanulmányokat,
és

3.4öregségi  nyugdíjra  nem  jogosult,  valamint  a  megváltozott
munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és

4.  az  alkalmi  foglalkoztatásnak  minősülő  munkaviszony  és  a
nevelőszülői  foglalkoztatási  jogviszony  kivételével
munkaviszonyban  nem  áll  és  egyéb  keresőtevékenységet  sem
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folytat, és

5.  elhelyezkedése  érdekében  az  állami  foglalkoztatási  szervvel
együttműködik, és akit

6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Az  álláskeresőként  való  nyilvántartásba  vételre  vonatkozó
szabályokat  – a  magyar  állampolgárokon  kívül  – a  menekültként,
oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt
vagy letelepedett jogállású, valamint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyekre is alkalmazni kell.

Kereső tevékenység:
– kereső  tevékenység:  – az  1-6.  pontban  foglaltak
figyelembevételével  – minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás
jár.  Továbbá  kereső  tevékenységet  folytatónak  kell  tekinteni  azt  a
személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül,
valamint  aki  gazdasági  társaság  tevékenységében  személyes
közreműködés  vagy  mellékszolgáltatás  keretében  történő
munkavégzés  útján  vesz  részt,  illetve  aki  a  társaság  vezető
tisztségviselője  vagy  a  társasági  szerződésben
közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.
1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár,

akkor  minősül  kereső  tevékenységnek,  ha  a  havi  tiszteletdíj
mértéke  a  kötelező  legkisebb  munkabér  30  százalékát
meghaladja.

2. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység
akkor  minősül  kereső  tevékenységnek,  ha  az  abból  származó
bevételt  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  szabályok  szerint  a
jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni.

3. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység
nem minősül kereső tevékenységnek.

4. Nevelőszülői  foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  nevelőszülő  e
törvény  alkalmazása  szempontjából  nem  tekinthető
keresőtevékenységet  folytató  személynek,  ha  nevelőszülői
jogviszonya mellett más keresőtevékenységet nem végez.

5. A  szociális  szövetkezet  tagja  által  a  szövetkezetben  végzett
személyes  közreműködés  akkor  minősül  keresőtevékenységnek,
ha  a  személyes  közreműködés  ellenértékeként  megszerzett
bevétel meghaladja havonta a minimálbér összegét.

6. Nem  kell  kereső  tevékenységet  folytató  személynek  tekinteni  a
külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő személyt arra
az  időtartamra,  amely  alatt  az  egyéni  vállalkozói  tevékenységét
szünetelteti,  feltéve,  hogy  azt  a  nyilvántartást  vezető  szerv  az
egyéni  vállalkozók  nyilvántartásába  – külön  törvényben
meghatározott módon – bejegyezte. 

Az álláskeresőként nyilvántartott személy köteles a járási hivatal
foglalkoztatási osztályával együttműködni, melynek keretében
– a  nyilvántartásba  vevő  járási  hivatalban  személyesen  vagy

elektronikus úton, az előírt időpontban, de legalább három havonta
jelentkezik, és

– oktatási  intézmény  nappali  tagozatán  folytatott  tanulmányát,
öregségi  nyugdíjra  jogosultságát,  megváltozott  munkaképességű



személyek  ellátásaiban  részesülését,  munkaviszonyt  létesítését,
vagy  egyéb  keresőtevékenység  folytatását –  annak
bekövetkezésétől  számított  15  napon belül  –  bejelenti az  állami
foglalkoztatási szervnek, és

– maga is aktívan keres munkahelyet, és

– az  állami  foglalkoztatási  szerv  által  felajánlott  munkaerő-piaci
szolgáltatást,  valamint  az  állami  foglalkoztatási  szerv  által
támogatott képzési lehetőséget elfogadja, illetőleg igénybe veszi,

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

– a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja.

Az  álláskereső  jelentkezési  kötelezettségének  e-ügyintézési
törvényben foglaltak szerint is eleget tehet. 

A  cselekvőképtelen  vagy  a  munkaviszonnyal  összefüggő
ügycsoportban,  cselekvőképességében  részlegesen  korlátozott
személy  az  együttműködési  kötelezettségét  törvényes  képviselője
útján teljesíti.

Megfelelő munkahely fogalma: álláskeresési járadékra vagy nyugdíj
előtti  álláskeresési  segélyre  jogosult,  vagy  abban  részesülő
álláskereső személy esetén:
1.  egészségi  állapota  szerint  az  álláskereső  a  munka elvégzésére

alkalmas (az ún. „üzemorvos” bírálja el),

2.  a  várható  kereset  az  álláskeresési  járadék  összegét,  illetőleg  –
amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb
munkabérnél  alacsonyabb  – a  kötelező  legkisebb  munkabér
összegét eléri,

3.  a munkahely és a lakóhely  közötti  naponta – tömegközlekedési
eszközzel,  vagy munkáltatói személyszállítással – történő oda- és
visszautazás ideje a három órát,  illetve tíz éven aluli gyermeket
nevelő  nő  és  tíz  éven  aluli  gyermeket  egyedül  nevelő  férfi
álláskereső esetében a két órát nem haladja meg,

4. az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.

A  25.  életévet  betöltő  olyan  álláskereső  esetében,  aki  sem
álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem
jogosult,  és nem vesz részt  munkaerő-paci  programban vagy nem
részesül  szolgáltatásban a fentieken kívül  a munkahely abban az
esetben  is  megfelelő,  ha  a  foglalkoztatás  a  jogszabályban
meghatározott  feltételű  közfoglalkoztatási  jogviszonyban
történik.

A  közfoglalkoztatási  jogviszony  keretében  történő  foglalkoztatás
esetében a munkahely akkor megfelelő, ha a munkavégzés helye és
a  közfoglalkoztatott  lakóhelye  között  naponta  történő  oda-  és
visszautazás  ideje  tömegközlekedési  eszközzel:   a  három  órát,
illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket
egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát meghaladja, és a



munkavégzés  helyére  és  onnan  a  közfoglalkoztatott  lakóhelyére
történő térítésmentes szállításról, vagy  a négy órát meghaladja, és
a  munkavégzés  helyétől  számított  20  km-es  távolságon  belül  az
illetékes és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási
szerve  által  kiadott  engedélynek  megfelelő  térítésmentes
elhelyezésről,  tisztálkodási  és  étkezési  lehetőségről  a  foglalkoztató
gondoskodik.

Pályakezdő  álláskereső: 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. További feltétel,
hogy álláskeresési ellátásra a tanulmányainak befejezését követően
nem szerzett jogosultságot.
Nem  tekinthető  pályakezdő  álláskeresőnek  az,  aki  a  fent  leírt
feltételeknek nem felel meg, valamint:
– csecsemőgondozási  díjban,  gyermekgondozási  díjban,

örökbefogadói díjban, vagy

– letartóztatásban  van,  vagy  szabadságvesztés  büntetését  tölti,
kivéve, ha a fogvatartott reintegrációs őrizetben van, illetve elzárás
büntetését tölti,

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

A pályakezdők nyilvántartására vonatkozó speciális szabályok:

A pályakezdő ügyfél a kérelemben nyilatkozik a pályakezdői státusz
jogszabályi  feltételeinek  meglétéről  és  arról,  hogy  benyújtja  az
elbíráláshoz  szükséges  iratokat.  Amennyiben  pályakezdőként
nyilvántartásba  vehető,  a  további  eljárás  megegyezik  az
álláskeresőként történő nyilvántartásba vételi eljárás lépéseivel.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(Ákr.).
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény (Flt.).
Az  állami  foglalkoztatási  szerv,  a  munkavédelmi  és  munkaügyi
hatóság  kijelöléséről,  valamint  e  szervek  hatósági  és  más
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet.
Az  állami  foglalkoztatási  szervként  eljáró  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.
30.) Korm. rendelet.
Az  álláskeresőként  való  nyilvántartásba  vételről,  valamint  a
nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet.

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Nincs

Időpontfoglalás Nem lehetséges

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

https://eugyintezes.munka.hu/

https://eugyintezes.munka.hu/


Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az ügyfeleket megillető legfontosabb jogok:
– tájékoztatáshoz való jog, 

– tisztességes ügyintézéshez való jog,

– a jogszabályokban meghatározott határidőben döntéshez való
jog.

Az ügyfeleket terhelő legfontosabb eljárási kötelezettségek:
– a  közigazgatási  hatósági  eljárásban  az  ügyfél  köteles

jóhiszeműen eljárni,

– az  ügyfél  magatartása  nem  irányulhat  a  hatóság
megtévesztésére, a döntéshozatal késleltetésére.
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