
 

 

Álláskeresési segély: 

 

Ki jogosult álláskeresési segélyre? 

Az álláskeresési segélynek három típusa van. 

Az álláskeresési segély első típusa annak az álláskeresőnek jár, aki legalább 180 napig 

álláskeresési járadékra volt jogosult, és a járadék folyósítási idejét kimerítette. Ebben az 

esetben az álláskeresési segély folyósítása iránti kérelmét az álláskeresési járadék 

megszüntetésétől számított 30 napon belül kell benyújtania. Az álláskeresési segély második 

típusa azon álláskereső részére állapítható meg, aki álláskeresési járadékra nem jogosult, de 

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

 Az álláskeresési segély harmadik típusára jogosult az az álláskereső, akinek maximum 5 

éve hiányzik a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez a segély iránti kérelem 

benyújtásának időpontjában. További feltételei, hogy legalább 140 napig részesült 

álláskeresési járadékban, és a járadék folyósítási idejének kimerítését követő három éven 

belül betölti a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, továbbá rendelkezzen az öregségi 

nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. 

  

Milyen időtartamra állapítható meg az álláskeresési segély? 

  

Az első és második típusú álláskeresési segély folyósítási időtartama 90 nap. Amennyiben az 

álláskereső a kérelem benyújtásának időpontjában az 50. életévét betöltötte, az álláskeresési 

segély első típusának folyósítása 90 nappal meghosszabbodik, így 180 napra válik jogosulttá. 

Az álláskeresési segély harmadik típusa az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj 

jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható. Az álláskeresési segély 

folyósításának kezdő napja a kérelem benyújtását követő nap. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mikor kell az álláskeresési segély folyósítását szüneteltetni? 

  

Ha az álláskereső: terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetőleg 

gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be, előzetes 

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

büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, rövid időtartamú közhasznú 

munkavégzése alatt, rövid időtartamú, legfeljebb 90 napig tartó kereső tevékenységet folytat, 

– az egyszerűsített foglalkoztatás kivételével – feltéve, hogy ezt bejelentette a munkaügyi 

központ kirendeltségén, keresetpótló juttatásban részesül, amelynek minimum összege a 

mindenkori minimálbér 60 százaléka és maximum a minimálbér 100 százaléka.             

    

    A 3. típus esetén az alábbi esetekben is: kereső tevékenység idejére, függetlenül annak 

időtartamától, az álláskeresési segély folyósításának szüneteltetése alatt kereső tevékenységet 

folytatott, és ennek eredményeként álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot, 90 napra, ha 

az álláskereső az általa folytatott kereső tevékenységhez kapcsolódó bejelentési 

kötelezettségét elmulasztja. 

  

Mikor kell az álláskeresési segély folyósítását megszüntetni? 

  

Ha az álláskereső: kéri, álláskereséséi segélyben részesül és törlik a nyilvántartásból 

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá 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 segély folyósítási idejét kimerítette kereső tevékenységet folytat, - kivéve az 

egyszerűsített foglalkoztatást - csak az első két típus esetében. 

 


