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Tájékoztató 

a munkanélküliségi szolgáltatás változásairól  
a 2011. szeptember 1. napját  követ ıen hatályos jogszabályváltozás által érintett 

munkanélküliségre vonatkozóan  
 
 
Hogyan változik a foglalkoztatás el ısegítésér ıl és a munkanélküliek ellátásáról 
szóló 1991. évi IV. törvény?  
 
2011. szeptember 1. EL İTT 2011. szeptember 1. UTÁN 
24. § Az álláskeresı részére – az e törvényben 
meghatározott feltételek szerint – álláskeresési 
támogatásként álláskeresési járadék, 
álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. 

24. § Az álláskeresı részére – az e törvényben 
meghatározott feltételek szerint – álláskeresési 
támogatásként álláskeresési járadék, nyugdíj 
elıtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés 
jár. 

25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 
b) az álláskeresıvé válását megelızı négy éven 
belül legalább háromszázhatvanöt nap – a 27. § 
(1) bekezdésben meghatározott – jogosultsági 
idıvel rendelkezik. 

25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 
b) az álláskeresıvé válását megelızı öt éven 
belül legalább 360 nap – a 27. § (1) 
bekezdésben meghatározott – jogosultsági idıvel 
rendelkezik. 

27. § (2) Az álláskeresési járadék folyósítási 
idejének kiszámítása során öt nap jogosultsági 
idı egy nap járadékfolyósítási idınek felel meg. 
Ha a kiszámítás során töredéknap keletkezik, a 
kerekítés szabályait kell alkalmazni. 

27. § (2) Az álláskeresési járadék folyósítási 
idejének kiszámítása során tíz nap jogosultsági 
idı egy nap járadékfolyósítási idınek felel meg. 
Ha a kiszámítás során töredéknap keletkezik, a 
kerekítés szabályait kell alkalmazni. 

27. § (3) Az álláskeresési járadék folyósításának 
leghosszabb idıtartama 270 nap.  

27. § (3) Az álláskeresési járadék folyósításának 
leghosszabb idıtartama 90 nap . 

 
Hogyan változik a Biztosító szolgáltatása?  
 
A Biztosító a területileg illetékes munkaügyi központ által a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen (1991. 
évi IV. törvény 27. § (1) bekezdés) határozatban megállapított jogosultsági idı (munkaviszonyban töltött idı) 
alapján napokban  meghatározza az Önre vonatkozó ún. maximális  szolgáltatási id ıtartamot , azaz azt a 
leghosszabb idıtartamot, ameddig a Biztosító legfeljebb teljesíti hitelének törlesztı részletét. A maximális 
szolgáltatási idıtartam mértékét  a Biztosító a jogosultsági id ı 16%-ában állapítja meg. A kiszámítás során 
eredményként keletkezı töredék napokat a Biztosító felfelé kerekíti. 
 
 2011. szeptember 1. EL İTT 2011. szeptember 1. UTÁN 
Mi a biztosítási esemény 
munkanélküliség kockázat 
esetén? 

Álláskeresıvé válás és ezzel 
összefüggésben az 
álláskeresési járadékra való 
jogosultság megszerzése 

Álláskeresıvé válás és ezzel 
összefüggésben az 
álláskeresési járadékra való 
jogosultság megszerzése 

Mihez köti a Biztosító a 
szolgáltatást a biztosítási 
esemény bekövetkeztét 
követ ıen? 

Álláskeresési járadék 
folyósításának idıtartama � 
egyéni limit 

Álláskeresı státusz + maximális 
szolgáltatás idıtartam � egyéni 
limit 

Meddig fizeti meg a törleszt ı 
részletemet a biztosító? 

Álláskeresési járadék 
jogosultság megszőnéséig 

Maximális szolgáltatási 
idıtartam leteltéig, vagy az 
Álláskeresı státusz 
megszőnéséig, azaz az 
álláskeresıi nyilvántartásból 
való törlésig, melynek okait a 
foglalkoztatás elısegítésérıl és 
a munkanélküliek ellátásáról 
szóló 1991. évi IV. törvény 54 
(§) (14) tartalmazza. (pl. 
szociális segély igénybevétele, 
jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása) 

Hány havi törleszt ı 
részletemet fizeti a Biztosító? 

Maximum 12 hónap Maximum 8 hónap 
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Felhívjuk figyelmét, hogy a biztosítási feltételek értelmében munkanélküliség esetén a Biztosító 
szolgáltatására Ön a munkanélküliség 61. napjától  (60 napos önrész) jogosult . Ennél hosszabb 
folyamatos munkanélküliség esetén a 61. naptól számított 30 naponként teljesíti a Biztosító a következı 
esedékességő tárgyhavi törlesztı részletet a munkanélküliség idıtartama alatt. 
 
Miért el ınyös a módosítás az Ön számára?  

⇒ Mert egyénileg, személyre szabottan,  a korábban munkában töltött idejét figyelembe véve 
kerül meghatározásra a maximális szolgáltatási idıtartam 

⇒ Mert a jogszabály módosítása miatt a maximális 1 havi szolgáltatás helyett akár legfeljebb 8 havi  
törlesztı részlet teljesítésére  is jogosult lehet. 

 
Mit jelent ez számokban?  
 
A szolgáltatás id ıtartamának meghatározása az alábbi képletekkel tört énik: 
 
Maximális szolgáltatási id ıtartam (napokban)  = Jogosultsági idı (munkaviszonyban töltött napok 
száma)*16% 
Biztosító maximális szolgáltatása (hónapban)  = (Maximális szolgáltatási idıtartam – Önrész)/30 � Az 
eredményként kapott összeget nem egész szám esetén felfelé kerekíti a Biztosító 
 
Példa 1:  
 
Jogosultsági idı: 1500 nap 
Álláskeresési járadék folyósítása (jogszabály szerint): 90 nap 
Maximális szolgáltatási id ıtartam (nap):  1500 * 16% = 240 nap  
Önrész: 60 nap 
Biztosító maximális szolgáltatása (hónapban):  (240-60)/30 = 6 � 6 hónap  (munkanélküliség 61., 91. 
121., 151., 181., 211. napját követıen esedékes törlesztı részletek) 
 
Példa 2:  
 
Jogosultsági idı: 1510 nap 
Álláskeresési járadék folyósítása (jogszabály szerint): 90 nap 
Maximális szolgáltatási id ıtartam (nap):  1510 * 16%= 241,6 nap � 242 nap  
Önrész: 60 nap 
Biztosító maximális szolgáltatása (hónapban) : (242-60)/30 = 6,06 � 7 hónap  (munkanélküliség 61., 91. 
121., 151., 181., 211., 241. napját követıen esedékes törlesztı részletek) 
 
Példa 3:  
 
Jogosultsági idı: 1820 nap 
Álláskeresési járadék folyósítása (jogszabály szerint): 90 nap 
Maximális szolgáltatási id ıtartam (nap) : 1820 * 16%= 291,6 nap � 292 nap  
Önrész: 60 nap 
Biztosító maximális szolgáltatása (hónapban):  (292-60)/30 = 7,7 � 8 hónap  (munkanélküliség 61., 91. 
121., 151., 181., 211., 241., 271. napját követıen esedékes törlesztı részletek) 
 
 
 


