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A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai Hon-LAPJA
Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatókörben ellátó

társadalmi szervezet, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉG /FÜNÉSZ/

SAJTÓPOSTA
A  rendszerváltozás  veszteseinek  készülő  világhálós  népújság,  a  FÜGGETLEN  MAGYARORSZÁG 
tömegkommunikációs rovata, benne a lakosság aktuális témakörű egyetértő észrevételeivel, 
jobbító  kritikai  jelzéseivel,  tiltakozásaival,  kérdéseivel,  javaslataival,  amelyek 
névvel, jeligével, illetve ezek nélkül is nyilvánosságot kaphatnak — a lapunkhoz elektronikusan, 
postai úton, illetve személyesen eljuttatott információk ellenőrzött és szerkesztett változatában, 
megőrizve minden közlendő anyag eredeti tartalmának lényegét.

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtószabadságot./ Részletek az Alaptörvény VIII. cikk-éből/

*
3.  §  A Magyar  Köztársaságban  a  médiaszolgáltatások  szabadon  nyújthatók,  a  sajtótermékek 
szabadon közzétehetõk, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján 
szabadon továbbíthatók… /Részletek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvényből./

*
4./ § (1) A Magyar Köztársaság jogrendje elismeri és védi a sajtó szabadságát, valamint biztosítja 
sokszínűségét.

(2) A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól 
való függetlenségre is.  /Részletek  a sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak alapvető  szabályairól 
szóló 2010. évi CIV. törvényből./
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CIKKÜNK NYOMÁN
MIT KELL TUDNI A LAKHATÁSI 

TÁMOGATÁSRÓL?
Tavaly szeptember második felében adta hírül a sajtó, hogy a kormány pénzbeli segítséget nyújt 
azoknak, akik az otthonuktól távoli helységekben kapnak és vállalnak munkát. Az új intézkedés 
célja:  a  családok  csökkenthessék  a  munkaerő-mobilitás  keretében  megnövekvő  pénzügyi 
terheiket,  amelyek a lakásbérleti  díjukból,  az  utazási  költségeikből,  meg a rezsi  kiadásaikból 
tevődnek össze. 

Nos, e lehetőség iránt nagy érdeklődés mutatkozik, ám többen jelezték a szerkesztőségünkben, 
hogy a részletekről nehezen szerezhetők meg a szükséges információk, hiszen az sem ismert az 
emberek  széles  köreiben,  melyik  jogszabályban  lelhetők  fel  a  részletek,  amelyekről  a 
megkérdezett munkaügyi hatóságok sem mondtak túl sokat. Így azután felmerült az aggodalom 
arra vonatkozóan,  hogy az IMF-béli igényekhez igazodó megszorítások tüzében talán 
el  is  éghetnek  ezek  a  szociálpolitikailag  is  fontos  jelentőséggel  bíró 
munkavállalás-jogi intézkedések.

Az e témabeli cikkünket 2012. október 10-én tettük közzé az interneten,  HOL OLVASHATÓ 
ÉS RÉSZLETESEN MIT TARTALMAZ A LAKHATÁSI TÁMOGATÁS KORMÁNY  -  

RENDELETE? címmel,  s  azt  eljuttattuk  a  NEMZETGAZDASÁGI  MINISZTÉRIUM 
foglalkoztatáspolitikáért  felelős  államtitkárának,  Czomba  Sándornak,  akitől  származik  az 
ügybeli  eredeti  bejelentés.  Őt  arra  kértük,  hogy a szükséges tudnivalókat  ossza meg velünk, 
amelyek felhasználásával tájékoztatjuk majd olvasóinkat a világhálós népújságunkban, mégpedig 
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól  rendelkező  2010. évi CIV. 
törvény-ben  foglaltaknak,  így  a  hitelességnek,  pontosságnak, a tény-  és  időszerűségnek 
megfelelően!

A szakminisztérium Ügyfélszolgálati Információs Irodájától a következő választ kaptuk e-
mailen:

Annak megkönnyítése érdekében, hogy az álláskeresők munkaerő-piaci helyzete javuljon, 
esélyeik nőjenek az elhelyezkedésre, és hogy olyan munkalehetőséget is elfogadjanak, mely 
esetében a munkavégzés helye az állandó lakóhelyüktől távol van (100 km-en túl, vagy 6 
órát  meghaladó utazással  jár),  a  Nemzeti  Foglalkoztatási  Alapból  2012.  október 1-jétől 
lakhatási  támogatás  nyújtható.  Az  erről  szóló  rendelkezéseket a  munkába  járással 
összefüggő  terhek  csökkentését  célzó  támogatásokról,  valamint  a  munkaerő-toborzás 
támogatásáról  szóló  39/1998.  (III.  4.)  Korm.  rendelet  4-5.  §-ai tartalmazzák,  az  alábbiak 
szerint:

Lakhatási támogatás

4. § (1) Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek

a) akit legalább három hónapja álláskeresőként tartanak nyilván,
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b)  aki  olyan  legalább  hat  hónap  időtartamra  szóló  és  legalább  heti  20  óra  munkaidejű 
munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és 
a  munkavégzés  helye  legalább  100 km-re  van egymástól,  vagy a  munkavégzés  helye  és  az 
állandó lakóhelye közötti, naponta – tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás 
ideje 6 órát meghaladja,

c)  aki  nem  rendelkezik  lakóingatlannal  a  munkavégzés  helyén,  valamint  olyan  településen, 
amelynek  a  munkavégzés  helyétől  való  távolsága  nem éri  el  a  100  km-t,  vagy  amelytől  a 
munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el 
a hat órát,

d) akinek az utolsó munkahelye nem a munkavégzés helye szerinti településen, továbbá nem 
annál a foglalkoztatónál volt, amellyel munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít,

e) lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő 
településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és

f)  aki  nem  részesül  a  kérelem  időpontjában  más  jogcímen  lakhatási  vagy  közüzemi 
támogatásban.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  támogatás  pályakezdő  álláskeresőnek  is  nyújtható,  azonban 
pályakezdő  álláskereső  esetében  az  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  időtartamot, 
valamint az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételt nem kell vizsgálni.

(3) A támogatás csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállaló esetében az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feltétel hiányában is nyújtható. E bekezdés alkalmazásában csoportos 
létszámleépítéssel  érintett  munkavállalónak  azt  a  munkavállalót  kell  tekinteni,  akivel  a 
munkaadó a csoportos létszámleépítés keretében a felmondást írásban közölte.

(4) A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülő

a)  a  lakhatási  támogatás  segítségével  létrejövő  munkaviszonya,  közalkalmazotti  jogviszonya 
rendszeres jövedelmet biztosít,

b)  érvényes  munkaszerződéssel  vagy kinevezéssel  igazolja  a  foglalkoztatás  létrejöttét,  amely 
tartalmazza a munkavégzés helyét is,

c)  bérleti  szerződéssel  igazolja  a  munkavégzés  helyén,  vagy  az  (1)  bekezdés  c)  pontban 
meghatározott  feltételeknek  megfelelő  településen  lévő  lakóingatlanra  bérlőként  legalább  a 
támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonya fennállását, és

d) az a) pontban meghatározott jogviszonyból származó havi bruttó jövedelme, nem haladja meg 
a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát.

(5) Az (1)  bekezdés  c)  pontja  alkalmazásában lakóingatlan a  saját  tulajdonában vagy a vele 
együtt  élő  házastárssal  közös  tulajdonban  lévő  olyan  lakás  céljára  szolgáló  ingatlan,  amely 
beköltözésre alkalmas.

(6) A támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell benyújtani.

(7) A lakhatási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy

a) munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya az adott munkaadónál a támogatás időtartama 



alatt  megszűnik,  és  a  megszűnést  követő  30  napon  belül  nem létesít  az  (1)  bekezdés  b)-d) 
pontjában,  a  (4)  bekezdés  a)  és  b)  pontjában  meghatározott  feltételeknek  megfelelő  új 
munkaviszonyt,

b)  bérleti  jogviszonya  megszűnik,  és  a  támogatás  időtartama  alatt  nem létesít  újabb  bérleti 
jogviszonyt,

c) havi bruttó jövedelme meghaladja a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott mértéket,

d) öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra válik jogosulttá,

e) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő lakóingatlant szerez.

5. § (1) A támogatás folyósításának időtartama tizennyolc hónap.

(2)  A támogatás  mértéke  ugyanazon  lakóingatlanra  vonatkozóan  -  a  (3)  és  (4)  bekezdésben 
foglalt kivétellel -
a) az első hat hónapban 100 ezer Ft-ot,
b) a második hat hónapban a 60 ezer Ft-ot,
c) a harmadik hat hónapban a 40 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan
a) az első hat hónapban a 150 ezer Ft-ot,
b) a második hat hónapban a 90 ezer Ft-ot,
c) a harmadik hat hónapban a 60 ezer Ft-ot
nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten 
megfelelnek a támogatás feltételeinek.

(4) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan
a) az első hat hónapban a 200 ezer Ft-ot,
b) a második hat hónapban a 120 ezer Ft-ot,
c) a harmadik hat hónapban a 80 ezer Ft-ot
nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás 
feltételeinek megfelel.

(5)  A (3)  bekezdés  alkalmazásában  közeli  hozzátartozó  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy 
azzal  az  eltéréssel,  hogy  a  fogyatékos  gyermek  tekintetében  a  fogyatékosság  fennállásának 
időpontjára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.

(6)  A (3)  és  (4)  bekezdésben  meghatározott  esetben  a  támogatás  a  támogatás  feltételeinek 
megfelelő személyek között egyenlő arányban oszlik meg.

(7) A támogatás a bérleti díjjal és közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

(8) A (7) bekezdés alkalmazása szempontjából közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- 
és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös 
költség vehető figyelembe.
(9) A támogatás időtartama alatt a munkavállaló részére egymást követően több ingatlanra kötött 
bérleti  szerződés  esetében is  megállapítható  a  támogatás,  azonban a költségek emelkedése  a 
támogatás összegét nem befolyásolja.



(10) A támogatás folyósítási időtartamának kimerítését követően újabb támogatás a támogatás 
lejártát követő 36 hónap elteltével állapítható meg."

A támogatás alanya:

a.) akiket a Kirendeltségek legalább három hónapja álláskeresőként tartanak nyilván, vagy
b.)  a  pályakezdő  álláskeresők,  azonban  pályakezdő  álláskereső  esetében  a  nyilvántartási 
időtartamot nem kell vizsgálni, vagy
c.)  a  csoportos  létszámleépítéssel  érintett  munkavállalók,  azonban  az  ő  esetükben  sem 
vizsgálandó a nyilvántartási időtartam.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, és az alábbi mértékben nyújtható:

1.) A támogatás mértéke egy lakóingatlanra vonatkozóan - 1 fő esetében -
a) az első hat hónapban 100 ezer Ft-ot,
b) a második hat hónapban a 60 ezer Ft-ot,
c) a harmadik hat hónapban a 40 ezer Ft-ot
havonta nem haladhatja meg.

2.) A támogatás mértéke egy lakóingatlanra vonatkozóan - család vonatkozásában -
a) az első hat hónapban a 150 ezer Ft-ot,
b) a második hat hónapban a 90 ezer Ft-ot,
c) a harmadik hat hónapban a 60 ezer Ft-ot
havonta nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább 
ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.

3.) A támogatás mértéke egy lakóingatlanra vonatkozóan - 3 vagy több személy esetében -
a) az első hat hónapban a 200 ezer Ft-ot,
b) a második hat hónapban a 120 ezer Ft-ot,
c) a harmadik hat hónapban a 80 ezer Ft-ot
havonta nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a
támogatás feltételeinek megfelel.

A támogatás kizárólag 18 hónap időtartamra folyósítható.

A támogatás megállapításának feltételei:

a.)  akit  legalább  három  hónapja  álláskeresőként  tartanak  nyilván  (kivéve  a  pályakezdő 
álláskereső és a csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalók), és
b) aki olyan munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít (legalább 6 hónapra szóló 
és legalább heti 20 óra munkaidőben) rendszeres jövedelemmel rendelkezik), amely esetében az 
állandó  lakóhelye  és  a  munkavégzés  helye  legalább  100  km  -  re  van  egymástól,  vagy  a 
munkavégzés  helye  és  az  állandó  lakóhelye  közötti,  naponta  -  tömegközlekedési  eszközzel 
történő oda-és visszautazás ideje 6 órát meghaladja,
c)  érvényes  munkaszerződéssel  vagy kinevezéssel  igazolja  a  foglalkoztatás  létrejöttét,  amely 
munkaszerződés tartalmazza a munkavégzés helyét is,
d)  aki  nem rendelkezik  lakóingatlannal  a  munkavégzés  helyén,  valamint  olyan  településen, 
amelynek  a  munkavégzés  helyétől  való  távolsága  nem éri  el  a  100  km-t,  vagy  amelytől  a 
munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda-és visszautazás ideje
nem éri el a hat órát,
e) akinek az utolsó munkahelye nem a munkavégzés helye szerinti településen, továbbá nem 
annál a foglalkoztatónál volt, amellyel munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít,



f) lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő 
településen bérleti  jogviszony létesítésével kívánja megoldani, (bérleti  szerződéssel igazolja a 
munkavégzés helyén,  hogy lakóingatlanra bérlőként,  legalább a támogatás  időtartamára vagy 
annak egy részére létesített bérleti jogviszonyt) foglalkoztatását, és
g)  aki  nem  részesül,  a  kérelem  időpontjában  más  jogcímen  lakhatási  vagy  közüzemi 
támogatásban, valamint
h) havi bruttó jövedelme, nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát.

A támogatás igénylése:

A támogatást  kérő,  a  lakóhelye,  illetve  a  nyilvántartás  helye  szerint  illetékes  munkaügyi 
kirendeltségen  adhatja  be  kérelmét,  a  rendelkezésre  bocsátott  kérelem-nyomtatványon,  a 
csatolandó  mellékletekkel  együtt.  A  támogatás  iránti  kérelemhez  csatolni  kell  a 
munkaszerződést, amelynek a kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell a munkavégzés 
helyét és a foglalkoztatni kívánt álláskereső lakóhelyét  és tartózkodási helyét.  A tartózkodási 
helynek meg kell  egyeznie  a  foglalkoztatás  helyével  vagy a  4.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő településsel. A támogatást a munkavállaló
részére a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását követően utólag kell folyósítani.

Ezen közlések lényegét telefonon és személyesen is tolmácsoltuk jó néhány érdeklődőnek, akik 
—  számítógépes  kapcsolatuk  nem  lévén  —  könyvtárakban  lapozták  fel  a  szóban  forgó 
jogszabályt, hogy abból jegyzeteljenek. Ám hamar kiderült, ez eredeti rendelet említett kitételei 
egészen mást tartalmaznak, mint amiről bennünket tájékoztattak elektronikusan. Természetesen 
minderről visszajelzéseket kaptunk, amelyek révén gyanítottuk, hogy itt rendelet-módosításokról 
lehet szó. De hát arra mikor került sor, s ezen anyag melyik új szabályban lelhető fel? – merült  
fel bennünk a kérdés, amellyel ismételten a  NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM már 
említett államtitkárához fordultunk.

Szerkesztőségünk ezúttal  levélben  kapta  meg  a  tárcai  ügyfélszolgálat  által  küldött 
információkat,  amelyek  a  korábbi  kérdéseinkre  adott  válaszokat  tartalmazzák,  a  következők 
szerint: 

A  tárgybeli  támogatás  nem  külön  rendeletben  lett  szabályozva,  hanem  az egyes 
foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 272/2012. (IX. 28./  Korm. 
rendelet  módosította  2012. október 1-jei  hatállyal az 1998-as tárgybeli  kormányrendelet 
hivatkozott paragrafusait. /Itt jegyezzük meg, hogy eme új rendelet a Magyar Közlöny 2012. 
évi 128-as számában olvasható./

Íme a kérdéseink, s a minisztérium válaszai:

Mely szerv igazolja az álláskeresői nyilvántartást, a pályakezdői állapotot, a csoportos 
leépítésben érintettséget, a lakó- és munkahely közötti távolságot, meg az utazási időt? 

Az álláskeresői,  illetve  pályakezdő  álláskeresői  állapotot  nem  kell  igazolni,  az  illetékes 
munkaügyi kirendeltség ugyanaz a szerv, amely az álláskeresők nyilvántartását vezeti és a 
lakhatási  támogatásról  dönt.  A  csoportos  leépítettségben  való  érintettségről  a 
kirendeltségnek  szintén  tudomása  van,  hiszen  a  munkaadó  köteles  a Munka 
Törvénykönyve szerint a munkaügyi kirendeltségeknek bejelenteni, ha a munkavállalókat 
csoportos létszámcsökkentés keretében küldi el. Ezt a tényt a kirendeltség eljárására során 
ellenőrzi.  A  távolságok,  utazási  idők  és  az  elérési  útvonalak  kalkulációjához  a 
www.utvonalterv.hu honlap  előzetesen  megtervezett  adatai  és/vagy  a  helyi/helyközi 
tömegközlekedés,  és/vagy  távolsági  VOLÁNBUSZ  és/vagy  MÁV  járatok  hivatalos 

http://www.utvonalterv.hu/


menetrendjei az  irányadóak,  figyelembe véve  az  átszállási  és  a  várakozási  időket  is.  A 
hivatalos  menetrendeke/t  és  az  útvonalterve/ke/t  ki  kell  nyomtatni  az  utazás  tervezett 
időpontjára vonatkozóan, ezek a vizsgálat kötelező mellékletét képezik. 

Milyen módon kell bizonyítani a lakásbérletet, annak díját és a rezsi költséget?

A lakhatási támogatás kérelem kötelező mellékletét képezi a bérleti szerződés, amelyhez 
ajánlott  mintát  az  ügyfél  kérhet  az  illetékes  kirendeltségeken,  illetve  letöltheti  azt  a 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ak_tamogatasok&switch-
content=ak_tamogatasok_lakhatasai tamogatas&switch-zone=Zone  l  &switch-render-
mode=full internetes oldalról.

A minta beszerzése azért is ajánlott, mert a költségek elszámolása az általános, 
megszokott módtól eltérően történik. A bérleti szerződés minta egyik sajátossága 
ugyanis, hogy ott a bérleti díj már tartalmazza a közüzemi díjakat /rezsiköltség / 
is.

A lakhatási támogatás igényléséhez kapható-e adatlap, ha igen hol, s azt kitöltve kihez 
és meddig kell eljuttatni, mely mellékletekkel?

A támogatási  igényléshez  kérelem  áll  az  ügyfelek  rendelkezésére,  amely  beszerezhető 
bármely kirendeltségen, illetve a már említett  internetes oldalon. Itt egyébként részletes 
tájékoztató áll rendelkezésre a támogatásról, az általános szerződési feltételekről, s ugyanitt 
található egy bérleti szerződés minta is. Az igénylésnek nincs határideje, tekintve, hogy az 
ügyfél dönti el: igénybe kívánja-e venni ezt a támogatást, vagy sem. 

A kérelem mellékletei:

- munkaszerződés/kinevezés eredeti, vagy hitelesített másolata,
- ingatlan bérleti szerződése,
-  utolsó  munkahely  által  kiállított  munkaviszony  igazoló  adatlap,  vagy  az  utolsó 
munkaviszony megszűnését/megszüntetését igazoló dokumentum, 
- összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat,
-  amennyiben  a  kérelmező  csoportos  létszámleépítésben  érintett,  akkor  a  legutolsó 
munkaadója  csoportos  létszámleépítés  keretében  közöl  írásos  felmondása  (amennyiben 
ezzel még a kirendeltség nem bír).

Ki hozza meg az igénylésről szóló határozatot?

Az ügyfélnek az őt álláskeresőként nyilvántartó munkaügyi kirendeltségre kell a kérelmet 
benyújtania,  amely  határozattal  dönt  a  támogatás  elutasításáról,  vagy  hatósági 
keretszerződést és hatósági szerződéseket köt a támogatás megítélése esetén. 

Ha a támogatás pozitív elbírálást kap, mennyi idő elteltével érkezik, s postai úton-e, 
vagy számlára a támogatás? 

A kirendeltséghez  az  elszámoló  lap  és  kötelező  mellékletek  benyújtásának  határideje  a 
tárgyhónapot követő hónap utolsó munkanapja. Amennyiben az ügyfél az előírt időpontig 
az elszámoló lapot és a kifizetést igazoló dokumentumokat nem, vagy hiányosan nyújtja be, 
úgy az ügyfelet az ügyintéző az elszámolás megküldésére, illetve hiánypótlásra szólítja fel,  
amit  az  ügyfél  az  eredetileg  esedékes  elszámolási  időszakot  követő  hónap  utolsó 
munkanapjáig teljesíthet. Az elszámolás befogadását követően 15 nappal történik meg a 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ak_tamogatasok&switch-content=ak_tamogatasok_lakhatasai
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ak_tamogatasok&switch-content=ak_tamogatasok_lakhatasai


támogatás utalása a támogatott lakossági folyószámlájára.

Ha kedvezőtlen a döntés, van-e helye fellebbezésnek, s az hová nyújtandó be?

A hatósági döntés ellen van helye fellebbezésnek, azt ugyanahhoz a kirendeltséghez kell 
benyújtani, amely a támogatás elutasításáról határozott. II. fokú hatóságként azonban az I. 
fokú  hatóság  felterjesztése  után  a  Fővárosi  /Megyei/  Kormányhivatal  Munkaügyi 
Központja dönt.

Ezek  után  szólni  kell  arról,  hogy a  Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program  /TÁMOP/ 
keretében is igényelhető lakhatási támogatás. Íme a tudnivalók:

A  Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program  /TÁMOP/  1.1.2.  konstrukciójába  olyan 
személyek munkához jutását segíti elő, akiknek elhelyezkedésére  a Programban történő 
részvétele  hiányában  nincs  kilátás,  vagy  akiknek  elhelyezése  érdekében  a  korábban 
alkalmazott  intézkedések  eredménytelennek  bizonyultak.  Ennek  megfelelően  az  1.1.2. 
Program egyik célcsoportjában azok az álláskeresők tartoznak, akik:

a) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy
b) a Programban történő részvétel kezdő időpontjában 25. életévüket be nem töltött fiatal 
álláskeresők, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény /a továbbiakban: Flt./ 58. § (5) bekezdés k) pontjában meghatározott, 
a 30. életévüket be nem töltött pályakezdő álláskeresők, vagy
c) a Programban történő részvétel kezdő időpontjában az 50. életévüket betöltötték, vagy
d)  a  Programban  történő  részvétel  kezdő  időpontját  megelőző  12  hónapon  belül 
gyermekgondozási  segélyben,  gyermeknevelési  támogatásban,  terhességi-gyermekágyi 
segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesültek, vagy
e) tartósan munkanélküliek, vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, vagy
f) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek.

A fentieken kívül — álláskeresőként való nyilvántartásba vétel hiányában is —, az 1.1.2.  
Programba  bevonható  az  a  személy  is,  aki  a  Programba  való  jelentkezéskor 
gyermekgondozási  segélyben,  gyermekgondozási  díjban,  gyermeknevelési  támogatásban, 
valamint  ápolási  díjban  részesül,  feltéve,  hogy  kereső  tevékenysége  alapjául  szolgáló 
jogviszonya az előzőekben felsorolt ellátások folyósításának megkezdését megelőzően, vagy 
az ellátás folyósítása alatt szűnt meg, és a Programba történő bevonásának időpontjában 
nem folytat kereső tevékenységet.

Az  1.1.2.  Program  alapján,  az  arra  jogosult  személy  részére  lakhatási  támogatás  is 
nyújtható.

A  Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program  /TÁMOP/  1.1.4.  konstrukciójába  az  az 
álláskereső vonható be, 

a) aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül;
b) aki szakképzetlen, vagy elavult/nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezik;
c)  aki  a  Programban  történő  részvétele  kezdő  időpontját  megelőző  12  hónapon  belül 
gyermekgondozási  segélyben,  gyermeknevelési  támogatásban,  terhességi-gyermekágyi 
segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült;
d) aki a Programban történő részvétel kezdő időpontjában 25. életévet be nem töltött fiatal 
álláskereső, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény/a továbbiakban: Flt./ 58. § (5) bekezdés k) pontjában meghatározott, a 



30. életévüket be nem töltött pályakezdő álláskereső,
e) aki a Programban történő részvétel kezdő időpontjában az 50. életévét betöltötte, vagy
f) aki tartósan munkanélküli, vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett.

A Programba az előbb felsoroltakon kívül kizárólag munkaerő-piaci szolgáltatások igénybe 
vétele  céljából  álláskeresőként  nem  nyilvántartott  25.  életévét  be  nem  töltött  fiatal  is 
bevonható. 

Álláskeresőként való nyilvántartásba vétel hiányában a Programba bevonható az a személy 
is, aki a Programba való jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási 
díjban, gyermeknevelési  támogatásban, valamint ápolási díjban részesül,  feltéve,  hogy a 
kereső  tevékenysége  alapjául  szolgáló  jogviszonya  az  előzőekben  felsorolt  ellátások 
folyósításának megkezdését megelőzően, vagy az ellátás folyósítása alatt szűnt meg, és a 
Programba történő befolyásának időpontjában nem folytat kereső tevékenységet.

Az  1.1.4.  program  alapján,  az  arra  jogosult  személy  részére  lakhatási  támogatás  is 
nyújtható. 

*
Szerkesztői megjegyzés: Az ugyan rejtély, hogy a több mint 12 éve meghozott e tárgyú 
rendelkezés mostani, emberközpontú korszerűsítése miért váratott ennyi ideig magára, ám most 
örüljünk a jó hírnek, miszerint eleddig már több ezren vették igénybe a lakhatási támogatásokat, 
amelyek  jelentős  segítséget  adnak  azoknak,  akik  be  akarnak  kapcsolódni  a  munkaalapú 
társadalmunk aktív építésébe, hogy ez által megfelelhessenek az Alaptörvényünk XII. cikk-
ében ilyetén megfogalmazott elvárásoknak:

Képességeinek  és  lehetőségeinek  megfelelő  munkavégzéssel 
mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.

2013. január 7.                                                                                                       Velkei Árpád
                                        rovatszerkesztő
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