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Hogyan tarthatja meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
ha nincs munkalehetőség a közelben?
Segélyből élni nem jó. De néha kényszerűen – ez van. Hogy el ne veszítse 22.800 forintos
havi juttatását, az előző évre minimálisan 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie.
Hogyan? A legjobb persze az lenne, ha sikerülne elhelyezkednie, de ha mégsem sikerülne,
akkor lehetőségek a következők:
1.

2.

3.

4.

Továbbra is feltétlenül működjön együtt az illetékes munkaügyi kirendeltséggel,
ez támogatásának feltétele is, másrészt mind a közfoglalkoztatás (közmunka), mind a
munkaerő-piaci és képzés lehetősége is onnan érkezik, az ügyintézése rajtuk
keresztül történik;
Egyszerűsített foglalkoztatással (régi AM könyves, alkalmi) munkával is teljesíthető.
Ennek lényege, hogy a munkáltatója bejelenti (pl. telefonon, a 185-ös számon) az
aznapi munkaviszonyát, fizeti a csökkentett közterhet, önnek bért fizet és igazolást
állít ki. Önt nem terheli jövedelme után semmiféle befizetés, csupán bevallási
kötelezettség. Végezhető:
a) idény-jellegű munka: mezőgazdasági, állattenyésztési, erdészeti, vadászati,
halászati és ehhez kapcsolódóan termékek anyagmozgatása, csomagolása, illetve
turisztikai tevékenység, melyek egy évben egy munkáltatónál max. 120 napig
terjedően végezhetők;
b) alkalmi munka: több munkáltatónál egész évben vállalhat alkalmi munkát, ha a
munkáltató bejelenti ezt telefonon, s igazolást ad erről. Vigyázat: egy-egy
munkáltatónál legfeljebb 5 egymást követő napon át dolgozhat, s egy hónapon belül
max. 15 napig, egy éven belül pedig ez egy munkáltatónál összesen nem lehet több
90 napnál;
http://www.nav.gov.hu/data/cms215895/46._fuzet___Egyszerusitett_foglalkoztatas
__2012.pdf
Közérdekű önkéntes munkát is teljesíthet. Fogadó szervezete lehet többek közt:
önkormányzat, civil és közhasznú szervezet, szociális vagy egészségügyi szolgáltató,
közoktatási és közművelődési intézmény. Itt a fogadónak nem kötelező díjazást adni,
de
pl.
költségtérítést
adhat.
(listájukat
tartalmazza
a
http://www.civil.info.hu/web/cip/onkentesseg honlap is.
Háztartási munkát vállalhat adómentesen (2010. évi XC törvény szerint).
Munkáltatója havi 1.000 Ft-regisztrációs díjat fizet, mást nem. Munkáltatójának a
munkavállalás tényét előre be kell jelenteni az adóhatóságnak telefonon, vagy
interneten. Vállalkozásnál nem, csak természetes személynél lehet dolgozni (takarítás,
főzés, mosás, gyerekfelügyelet és házi tanítás, otthoni gondozás, ápolás, kertgondozás,
házvezetés)
http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz/47.füzet A háztartási munkára
létesített
munkavégzés szabályai

Fontos: a 2., 3., 4 lehetőségnél nem kell folyamatosan 30 napot teljesíteni, többször, akár
2-3 naponként is összeadódhat. Viszont a felajánlott közfoglalkoztatást ez után is el kell
vállalnia, ez együttműködésének – s további ellátásának – feltétele.

Az igazolás mintája az adóhatóság honlapján (www.apeh.hu) megtalálható, letölthető és kitölthető.

