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Munkanélküliként történő regisztráció intézése

Ahhoz, hogy munkát vállalhasson valaki, először is munkanélküliként kell regisztráltatnia
magát. Így tud egy cégnél, vállalatnál munkába állni hivatalosan, bejelentett
munkaviszonyban. A regisztráció továbbá különböző előnyökhöz juttatja a regisztrálót (pl.
munkanélküli segély), illetve a majdani munkáltatót (pl. járulékkedvezmény).
A munkanélküli személynek a lakóhelyéhez legközelebb eső Munkaügyi Központhoz kell
bemenni. Az interneten (www.afsz.hu) tudunk tájékozódni, hogy a lakóhelyünkhöz melyik
Központ esik a legközelebb.
A budapestiek esetében kerületenként határozzák meg, hogy melyik Munkaügyi Központhoz
kell bemenni.
A regisztrációhoz számos személyes adatara lesz szükség, így feltétlenül vigyük magunkkal a
következőket: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya, iskolai végzettséget
igazoló bizonyítványok, nyelvvizsga bizonyítvány. Ha korábban álltunk már alkalmazásban
valahol, vagyis volt munkaviszonyunk, akkor az erről szóló szerződéseket, iratokat is vigyük
be. Továbbá vinnünk kell a szociális vagy bármilyen járadékról, segélyről szóló igazolást is.
A munkaügyi központban sorszámot kell húzni a megfelelő ügyintézéshez (’Munkanélküli
regisztráció’) és várakozni, amíg sorra kerülünk.
Előfordulhat az is, hogy a munkaügyi központban legelső alkalommal – sorszámhúzás és
várakozás után – csak időpontot tudunk kérni az ügyintézőtől a regisztrációhoz, a tényleges
ügyintézés egy következő alkalommal történik meg. Tehát a megadott időpontban újra vissza
kell mennünk a munkaügyi központba, hogy regisztrálhassunk. Ilyenkor már nem kell ismét
sorszámot húzni és várakozni, hanem rögtön fogad minket az ügyintéző.
Ez leginkább a budapesti munkaügyi központokban szokásos eljárás, ha vidéken
regisztrálunk, akkor egy alkalommal elég bemenni a regisztrációhoz.
Fontos tudni azt is, hogy a budapesti munkaügyi központokban történő regisztrációhoz az
illetőnek bejelentett budapesti lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
A regisztráció során számos kérdést fognak nekünk feltenni a személyes adatainkról, az
iskolai végzettségünkről, korábbi munkahelyünkről, illetve arról, hogy milyen típusú munkát
keresünk.
A regisztráció után kapunk az ügyintézőtől egy kiskönyvet, amelyben szerepelnek az adataink
és az időpont, amikor regisztráltunk. Ebben szerepel az az időpont is, amikor legközelebb
vissza kell mennünk az ügyintézőhöz ellenőrzésre (a regisztráció után 3 hónappal kell
általában visszamenni).
Amikor találunk munkahelyet, azt haladéktalanul be kell jelenteni a Munkanélküli
Központnak, és ők kitörölnek a munkanélküliek nyilvántartásból.
Információ: www.afsz.hu – ez az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapja, ahol számos
hasznos információt találunk

