Adminisztratív munkanélküliségi adatok módszertana
Az adminisztratív forrásokból származó adatok vonatkozási időpontja a tárgyhónap zárónapja
(tárgyhónap 20-a). A bejelentett munkaerőigények esetében a tárgyhónapban munkaközvetítésre rendelkezésre álló álláshelyek (előző havi záró érték + tárgyhavi új bejelentések) száma is
rendelkezésre áll. Az aktív foglalkoztatási programok esetében az érintett létszám azokat foglalja magába, akik a tárgyhónapban legalább egy napon támogatott eszközben vettek részt.
Az áramlási, ún. flow-típusú adatok (be-, illetve kilépők) a tárgyidőszak első és utolsónapja,
vagyis az előző hónap zárónapja és a tárgyhónap zárónapja közötti mozgás kumulált összegeként értelmezhetők.
Fontosabb kategóriák
Nyilvántartott álláskereső az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, és az
alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és
egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az illetékes kirendeltséggel együttműködik, és akit az illetékes kirendeltség álláskeresőként nyilvántart. (A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, továbbiakban Flt.)
Nyilvántartott pályakezdő a 25. életévét – felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét – be nem
töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az illetékes kirendeltség által nyilvántartott álláskereső. További feltétel, hogy álláskeresési támogatásra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.
Álláskeresési járadékban részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik álláskeresővé válásukat megelőzően járulékfizetési kötelezettségüknek eleget tettek, és így a
Foglalkoztatási Törvényben meghatározottak szerint álláskeresési járadékfolyósítására
jogosultságot szereztek. Az Flt. 2010. január 1-jétől hatályba lépett módosítása szerint az
álláskeresési járadék megállapításánál figyelembe kell venni mind a munkaviszonyban, mind
az egyéni vagy társas vállalkozói tevékenységben eltöltött jogszerző időt, így a vállalkozói
járadék, mint ellátási forma, 2010. január 1-jétől beolvadt az álláskeresési járadék fogalmába.
2011. szeptember 1-jétől megváltoztak az álláskeresési járadék megállapításának és folyósításának feltételei. 2012. január 1-jétől megváltozott az álláskeresési járadék megállapításának
feltétele.
Álláskeresési segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok a) akik minimum
180 napra megállapított álláskeresési járadékfolyósítási idejüket kimerítették b) akik minimum
200, maximum 364 nap munkaviszonnyal rendelkeznek, és c) akiknek a kérelembenyújtásakor
a reájuk irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik, és a legalább
140 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették. 2011. szeptember 1-jétől megváltoztak az álláskeresési segély megállapításának és folyósításának
feltételei. Az „a” és „b” típusú ellátási forma megszűnt, a „c” ellátási formát nyugdíj előtti
álláskeresési segély elnevezésként az álláskeresők továbbra is igényelhetik, a legalább
140 napos álláskeresési járadékra való jogosultság (és kimerítés) 90 napra lecsökkent.
2012. január 1-jétől megváltozott a nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításának
feltételei.

Rendszeres szociális segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik
hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korúak és jövedelmük kiegészítésére, pótlására
pénzbeli szociális ellátásban részesülnek. 2009. január 1-jétől a rendszeres szociális segélyben
részesülőket két csoportba sorolták: a rendszeres szociális segélyezettek, a rendelkezésre állási
támogatottak. 2011. január 1-jétől a rendelkezésre állási támogatás helyébe új ellátási forma a
bérpótló juttatás lépett. 2011. szeptember 1-jétől pedig a bérpótló juttatás elnevezés foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változott. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény.)
Csoportos létszámleépítési bejelentésekben érintett munkavállalói kör:
Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves átlagos
statisztikai létszáma szerint:
a) Húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz,
b) Száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén
legalább a munkavállalók tíz százaléka,
c) Háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc
munkavállaló munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon belül a működésével
összefüggő ok miatt megszüntetni.
(A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Tv. 71–76 §)

