
NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY

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.

- Az  öregségi  nyugdíj  megállapításához  szükséges  szolgálati  idő
megállapításáról  szóló,  az  illetékes  kormányhivatal
családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya által kiadott
igazolás/határozat  (amennyiben  nem  áll  rendelkezésre  a
foglalkoztatási osztály beszerzi).

- Bankszámlaszám,  amennyiben  az  ügyfél  az  ellátás  folyósítását
számlára kéri.

- MNYP  tagság  esetén  MNYP  Záradék  és  nyilatkozat  a  Magán-
nyugdíjpénztári tagság fenntartásáról.

- Adatlap bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségekről,
vagy  más  olyan  dokumentum,  mely  tartalmazza  a  bírósági
végzéssel megállapított tartási kötelezettségeket.

- OEP igazolvány.
- Adókedvezmények  igénybevételéhez  az  arra  jogosító

dokumentumok.

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 nyugdíj  előtti  álláskeresési  segély  iránti  kérelmet  személyesen  a
lakóhely  vagy  tartózkodási  hely  szerint  illetékes  járási  hivatal
foglalkoztatási  osztályán,  illetve  az  illetékes  járási  hivatal
foglalkoztatási  osztályának  küldött  elektronikus  levélben  lehet
benyújtani.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Azon nyugdíjhoz közel álló álláskeresők segítése, akik tartósan nem
tudnak munkaviszonyt létesíteni.

Jogosultság  feltételei: Az  álláskereső  kérelmére  nyugdíj  előtti
álláskeresési  segélyt  (a  továbbiakban:  álláskeresési  segély)  kell
megállapítani, ha

a)  munkát  akar  vállalni,  de  önálló  álláskeresése  nem  vezetett
eredményre, és számára az állami foglalkoztatási  szerv sem tud
megfelelő munkahelyet felajánlani, és

b) a  kérelem  benyújtásának  időpontjában  a  rá  irányadó  öregségi

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


nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább
45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési
járadék  folyósítási  időtartamát  kimerítette,  vagy  a  folyósítási
időtartam  kimerítését  megelőzően  az  álláskeresési  járadék
folyósítását az állami foglalkoztatási szerv  – kereső tevékenység
miatt  – megszüntette  és  az  álláskereső  álláskeresési  járadékra
ismételten nem szerzett jogosultságot,

c) az  álláskeresési  járadék  folyósításának  kimerítését,  vagy  a  b)
pontban  meghatározott  megszüntetését  követően  három  éven
belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, és

d) rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább 20
év szolgálati idővel, résznyugdíj esetén 15 év szolgálati idővel, és

e) korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti
életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül. 

Az  álláskeresési  segély  összegét a  kérelem  benyújtásának
időpontjában  hatályos  kötelező  legkisebb  munkabér  összege  40
százalékának  alapulvételével  kell  megállapítani.  Amennyiben  a
meghatározott járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb volt, az
álláskeresési  segély  összegét  a  járadékalap  alapulvételével  kell
megállapítani.
Az álláskeresési segély  addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi
nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem
szerez jogosultságot.

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/

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

https://eugyintezes.munka.hu/


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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