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Illetékesség
A 67/2015. (III.  30.) Korm. rendelet szerint.  Az adott  Járási  Hivatal
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Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Járási  Hivatalainak  Foglalkoztatási
Osztályai

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Kérelem  és  mellékletei.  (A  kérelem  az  illetékes  járási  hivatal
foglalkoztatási osztályán beszerezhető.)
Amennyiben  a  foglalkoztatás  alapjául  szolgáló  jogviszony
létesítésére a kérelem benyújtását megelőzően sor került, abban
az esetben a kérelmezőnek

- a  kérelem  benyújtásával  egyidejűleg  csatolnia  kell  az
érvényes munkaszerződést vagy kinevezést, mellyel igazolja a
foglalkoztatás  létrejöttét,  ennek  tartalmaznia  kell  a
munkavégzés helyét is,

- az utolsó munkaadótól munkaviszonyt igazoló lapot, vagy az
utolsó  munkaviszony  megszűnését  igazoló  dokumentumot,
vagy  csoportos  létszámleépítés  keretében  közölt  írásos
felmondást,

- valamint, legkésőbb a kérelem benyújtását követő 10 napon
belül csatolni kell a bérleti szerződést, mellyel igazolja, hogy a
meghatározott  feltételeknek  megfelelő  településen  lévő
ingatlanba  bérlőként,  legalább  a  támogatás  időtartamának
felére  létesített  bérleti  jogviszonyt  és  csatolja  a  bérlet
fennállását  igazoló  dokumentumot,  továbbá  a  támogatás
feltételeire vonatkozó nyilatkozatait.

Amennyiben  a  kérelmet  a  foglalkoztatás  megkezdését
megelőzően adja be a kérelmező, abban az esetben, legkésőbb a
kérelem benyújtását  követő 10 napon belül  csatolnia kell  az alábbi
dokumentumokat:

- érvényes munkaszerződést vagy kinevezést, mellyel igazolja a
foglalkoztatás  létrejöttét,  ennek  tartalmaznia  kell  a
munkavégzés helyét is, illetve

- a bérleti  szerződést,  mellyel  igazolja,  hogy a meghatározott
feltételeknek megfelelő településen lévő ingatlanba bérlőként,
legalább  a  támogatás  időtartamának  felére  létesített  bérleti
jogviszonyt  és  csatolja  a  bérlet  fennállását  igazoló
dokumentumot, az utolsó munkaadótól munkaviszonyt igazoló
lapot,  vagy  az  utolsó  munkaviszony  megszűnését  igazoló
dokumentumot,  vagy  csoportos  létszámleépítés  keretében
közölt írásos felmondást. 

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illetékmentes.

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

https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly


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 támogatási  kérelmet  a  foglalkoztatás  megkezdését  megelőzően,
illetve  a  foglalkoztatás  létesítését  követő  30  napon  belül  kell  a
kérelmező  lakóhelye,  tartózkodási  helye  szerint  illetékes  állami
foglalkoztatási  szervként  eljáró  járási  hivatalhoz  ügyfélkapun
keresztül, személyesen vagy postai úton benyújtani. 

A  támogatás  nem  érhető  el  általánosan  mindenkor,  mindenhol  és
minden  (hazai  vagy  uniós)  forrásból  az  ország  területén,  ezért  is
fontos az előzetes tudakozódás az Önt álláskeresőként nyilvántartó
járási hivatal foglalkoztatási osztályánál. 

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Lakhatási támogatás nyújtható a jogszabály  feltételeknek megfelelő
személy(ek)nek,  ha a munkavégzés helye  és az állandó  lakóhelye
legalább 60 km-re van egymástól.

Támogatás folyósításának időtartama, mértéke:
A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap.

A támogatás a bérleti  díj  és a bérleményhez kapcsolódó közüzemi
díjak – a víz és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a
hulladékszállítás díja és a közös költség – megfizetéséhez adható.

A támogatás  mértéke ugyanazon  lakóingatlanra  vonatkozóan,  1  fő
esetében a havi 100 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. 

A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a havi
150 ezer  Ft-ot  nem haladhatja  meg,  ha az ingatlant  igénybe vevő
közeli  hozzátartozók közül  legalább  ketten megfelelnek  a lakhatási
támogatás feltételeinek, valamint a támogatást egy időben igénylik és
a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek.

A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a havi
200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan
személy  veszi  igénybe,  aki  a  támogatás  feltételeinek  megfelelnek,
valamint  a  támogatást  egy  időben  igénylik  és  a  bérelt  ingatlanba
együtt, egy időben költöznek.

Támogatásra jogosultak köre:
Lakhatási támogatás annak a személynek nyújtható, aki 

- legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy 

- pályakezdő álláskeresőként nyilvántartott, vagy 

- közfoglalkoztatást  követően  álláskeresőként  nyilvántartott,
vagy

- csoportos  létszámleépítésben  érintett  munkavállalóként
nyilvántartott, vagy

- legfeljebb  30  napja  munkaviszony  keretében  foglalkoztatott,
és  az  előző  4  kategória  valamelyikébe  tartozott  a
foglalkoztatás megkezdése előtt. 



Lakhatási támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező 
- olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti

20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely esetében az
állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re
van egymástól, és

- nem rendelkezik  saját  tulajdonában  vagy  a  vele  együtt  élő
házastárssal  közös  tulajdonban  lévő  lakás  céljára  szolgáló,
beköltözésre  alkalmas  ingatlannal  a  munkavégzés  helyén,
valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől
való távolsága nem éri el a 60 km-t, és

- más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára
munkaviszonyban  állt,  kivéve,  ha  a  létesítendő
munkaviszonyban  a  munkavégzés  helye  eltér  az  utolsó
munkaviszony munkavégzési helyétől és

- lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a
munkavégzés  helyén,  vagy  olyan  településen,  amelynek  a
munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, és

- nem  részesül  más  jogcímen  lakhatási  vagy  közüzemi
támogatásban.

A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülő
- a lakhatási támogatás segítségével létrejövő fent részletezett

jogviszony  által  rendszeres  jövedelmet  szerezzen,  és  a
jogviszonyból  származó  rendszeres  havi  bruttó  munkabére
nem  haladja  meg  a  kötelező  legkisebb  munkabér  300
százalékát, és

- érvényes munkaszerződéssel, kinevezéssel vagy ösztöndíjas
foglalkozatásról  szóló  szerződéssel  igazolja  a  foglalkoztatás
létrejöttét, amely tartalmazza a munkavégzés helyét is, és

- bérleti  szerződéssel  igazolja  a  munkavégzés  helyén,  vagy
olyan  településen  lévő  lakóingatlanra  –  amelynek  a
munkavégzés helyétől  való távolsága nem éri  el  a 60 km-t,
bérlőként  legalább  a  támogatás  időtartamának  felére  –
létesített bérleti jogviszonya fennállását,

- rendelkezzen banki lakossági folyószámlával, amelyről teljesíti
a  bérleti  szerződésben  foglalt  bérleti  díj  bérbeadó  részére
történő átutalását.

Támogatás  csak  a  magyar  jog  hatálya  alá  tartozó  munkaviszony,
közszolgálati  jogviszony,  kormányzati  szolgálatai  jogviszony,  biztosi
jogviszony,  politikai  szolgálati  jogviszony,  bírói  és  igazságügyi
szolgálati, ügyészségi szolgálati viszony, közalkalmazotti jogviszony,
a  rendvédelmi  igazgatási  szolgálati  jogviszony,  a  rendvédelmi
feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati
jogviszonyáról  szóló  2015.  évi  XLII.  törvény  szerinti  hivatásos
szolgálati  jogviszony,  a  honvédelmi  alkalmazotti  jogviszony, a
honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati
viszony,  valamint  pályakezdő  fiatalok,  az  ötven  év  feletti
munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag



ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,
továbbá  az  ösztöndíjas  foglalkoztatásról  szóló  2004.  évi  CXXIII.
törvény  szerinti  ösztöndíjas  foglalkoztatási  jogviszony  esetén
nyújtható. 

Támogatás  kizárólag  Magyarországon  történő  munkavégzéshez
adható, Magyarország területén található ingatlan bérbevételéhez. 

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.).

A  munkába  járással  összefüggő  terhek  csökkentését  célzó
támogatásokról,  valamint  a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló
39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet.

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.  

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Nincs.

Időpontfoglalás Nem lehetséges.

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Nincs.

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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