TÁJÉKOZTATÓ
az Ukrajnából érkező magyar állampolgár részére megállapítható rendszeres
létfenntartási támogatásról
Az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából
érkező magyar állampolgár (a továbbiakban: Ukrajnából érkező magyar állampolgár) a szálláshelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységénél (a továbbiakban:
foglalkoztatási osztály) rendszeres létfenntartási támogatást (a továbbiakban: támogatás) igényelhet.
A támogatás annak az Ukrajnából érkező magyar állampolgár részére állapítható meg, aki 16. életévét
betöltötte.
A kérelem benyújtása során
 okmánnyal szükséges igazolni:
o a személyazonosságot,
o a magyar állampolgárságot (érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
érvényes magyar útlevéllel, érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal, - ellenkező
bizonyításig – honosítási okirattal),
o a betöltött 16. életévet.
 nyilatkozat által elfogadható:
o Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkezik,
o a határátlépés dátuma,
o a szálláshely vagy tartózkodási hely szállásadó által igazolt címe.
A támogatás iránti kérelmet az Ukrajnából érkező magyar állampolgár a szálláshelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes foglalkoztatási osztályhoz nyújthatja be személyes megjelenés
keretében.
A támogatás havi mértéke
a) foglalkoztatásba bevonható (18. életévüket betöltött) nagykorúak esetén: 22.800 forint/hó
b) foglalkoztatásba bevonható (16. életévüket betöltött) kiskorúak esetén: 13.700 forint/hó
A támogatás folyósítása
A foglalkoztatási osztály az első támogatást a kérelem benyújtását követő hónap 15. napjáig folyósítja.
A 2022. április 28. napjáig vagy napján benyújtott kérelem esetében a további havi folyósítás feltétele,
hogy a támogatásban részesülő személy az első támogatás átvételét követő 5 munkanapon belül, a
2022. április 29. napjától benyújtott kérelem esetében a folyósított első támogatás átvételét
megelőzően személyesen jelentkezzen a foglalkoztatási osztálynál és kérje a szolgáltatást kérőként
történő regisztrációját, a továbbiakban pedig a foglalkoztatási osztállyal együttműködjön.
Abban az esetben, ha a támogatási időszak alatt tölti be a 18. életévét, akkor a magasabb összegű
támogatás folyósítását nem kell külön kérvényezni, azt hivatalból folyósítja a foglalkoztatási osztály a
születési hónapot követő hónaptól.
Együttműködés a foglalkoztatási osztállyal
A szolgáltatást kérőként regisztrált személy az együttműködés keretében köteles:
 havonta személyesen jelentkezni a foglalkoztatási osztályon,



az első támogatás átvételét követő 45 napot követően a felajánlott megfelelő munkahelyet – a
közfoglalkoztatást is – elfogadni.
Továbbá az adataiban bekövetkezett változás haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon
belül köteles bejelenteni a foglalkoztatási osztályhoz. Például: a szálláshelye vagy tartózkodási helye
címének változását, bankszámlaszám változását, munkaviszonyra irányuló jogviszonyt létesít, öregégi
nyugdíjban részesülés, stb.
A folyósítás felfüggesztése
A foglalkoztatási osztály a támogatást nem folyósítja arra a hónapra, amely során:
 közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásban vagy magyarországi
munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban jövedelmet szerez,
 a magyar nyugdíjrendszerből öregségi nyugdíjban részesül,
 külföldről származó öregségi nyugdíjban részesül, és azt Magyarországon fel tudja venni,
 a személyesen nem jelentkezik a foglalkoztatási osztályon.
A támogatás megszüntetése
A támogatás folyósítását a foglalkoztatási osztály megszünteti abban az esetben, ha a felajánlott
megfelelő munkahelyet – a közfoglalkoztatást is – az első támogatás átvételét követő 45 napot
követően nem fogadja el.
Bővebb információért keresse a szálláshelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályát!
Ügyintézési hely keresésében segítséget nyújt az alábbi elérhetőség:
https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly
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