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AZ  OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ,  LICEUMI ÉS FELSŐFOKÚ VÉGZETTEK FIGYELMÉBE 

 

 

A 2016-2017-os tanév liceumi végzősei 2017 május 27 – július 25 (bezárólag) közötti 

munkanapokon kötelesek bejelentkezni mint munkát kereső személyek , ahhoz , hogy az 

elkövetkezőkben a munkanélküli segélyt igényelhessék . A törvény értelmében, a végzős az 

abszolválástól számitott 60  napon belül kell bejelentkezzen a munkaerő-foglalkoztató 

ügynökségeken, a 60 napos határidő 2017 május 27 -től kezdődik, függetlenül attól , hogy 

sikerült vagy nem az érettségi vizsga , figyelembe véve a 4.577/2016 -os Oktatási 

minisztérium rendeletét, a tanév szerkezetét előiró törvény miszerint “a végzős osztályok 

2017 május 26 -án fejezik be a tanévet”.  

Abban az esetben ha valakinek valamilyen tantárgyból nincs lezárva a tanulmányi helyzete, 

akkor a 60 nap attól a dátumtól folyik amikor minden tantárgyból le lesz zárva és sikerült a 

pótvizsga , ezt a dátumot kell tartalmazza az oktatási intézmény által kiállitott igazolás is.  

A bejelentkezéshez szükséges iratcsomó a következő aktákat kell tartalmazza :  

- Személyi igazolvány eredeti és másolat 

- Születési bizonyitvány eredeti és másolat 

- Iskolai végzettséget és szakmai végzettséget igazoló akta ( abszolválási igazolás 

vagy érettségi diploma) eredeti és másolat . Igazolás esetén legyen beleirva , hogy 

a tanév vége 2017 május 26. 

- Orvosi igazolás a családorvostól ami jelzi , hogy a személy munkaképes vagy nem. 

- Doszár 

Abban az esetben, ha egy liceumot végzett személynek nem sikerül az érettségi vizsgája ( 

vagy nem vett részt azon ) akkor is bejelentkezhet 2017 május 27 – július 25 között  a 

munkaerő-foglalkoztató ügynökségeken .  

Abban az esetben is ha a végzősnek sikerül az érettségi vizsgája, ugyancsak 2017 május 27 

– július 25 közötti munkanapokon köteles bejelentkezni, mivel végzősnek attól a 

pillanattól számit amikor befejezte az utolsó tanévet és minden tantárgyból le van zárva 

átmenő jeggyel .  

Munkanélküli segélyben részesül 2017 július 26-tól azon végzős aki az abszolválástól 

számitott 60 napos határidő lejártától számitva 10 napos határidőn belül igényeli a segélyt 

(2017 július 26 –2017 augusztus 4), amennyiben a kérés a 10 nap lejárta után iktatódik , 

akkor a kérés iktatásának időpontjától , de nem később mint 12 hónap, tehát 2018 május 

26-ig igényelheti a munkanélküli segélyt .  
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Abban az esetben ha a fiatal végzős nem jelentkezik be a 60 napos határidő alatt (2017 

május 27 – július 25) , akkor továbbra is jogos bejelentkezni mint munkát-kereső 

személy , de nem lesz joga munkanélküli segélyben részesülni . 

Az oktatási intézmények kötelesek 15 napon belül az abszolválástól ( az iskola 

befejezésétől) igazolásokat kiállitani , amely dátumon , természetes módon , az érettségi 

vizsga eredményei nem ismertek .   

A felsőfokú végzettek esetében a 60 napos határidő amikor kötelesek bejelentkezni a 

munkaerő-foglalkoztató ügynökségeken  , az utolsó év befejezésétől vagy az államvizsga 

dátumától számitodik ( ha a végzős  államvizsgája sikerül az abszolvalastól számitott 12 

hónapon belül ) .  

Figyelembe véve , hogy senkinek sem garantált az államvizsga sikere ,  Hargita megye 

felsőfokú végzetteinek azt ajánljuk igényeljenek abszolválási igazolást ( még az 

államvizsga megléte nélkül is ) , mindjárt ahogy a tanulmányi év befejeződött , és 

jelentkezzenek be a legközelebbi  munkaerő-foglalkoztató ügynökségnél az abszolválástól 

számitott 60 napon belül.  

Figyelem ! 

Ha az államvizsga nem sikerül 12 hónapon belül az abszolválástól és nem jelentkezett be a 

tanév végétől számitott 60 napos határidőn belül , akkor az a személy nem fog munknélküli 

segélyben részesülni , de természetes módon , joga lesz ingyenes foglalkoztatást ösztönző 

szolgáltatásokon való részvételre és szakképesitésre , amennyiben bejelentezik mint 

munkát kereső személy .   

A felsőfokú intézmények kötelesek abszolválást igazoló aktát kiállitani 12 hónapon belül az 

abszolválástól .  

Azon végzős aki munkakereső személyként bejelentezik az ügynökség nyilvántartásába a 

következő jogokkal rendelkezik : 

- ingyenes munkaerőközvetités , szakmai tájékoztatás és tanácsadás vagy valamely 

független tevékenység megkezdésére vagy vállalkozás elinditásával kapcsolatos 

tanácsadásra 

- ingyenes szakmai képzés , a szállitási bérletek árának visszatéritése 

- frissen végzettek jövedelem-kiegészitése (500 lej) , abban az esetben , ha 12 hónapon 

belül az( abszolválástól számitva) 8 órás munkaidővel munkába állnak 12 hónapnál nagyobb 

időszakra (kivételt képeznek az orvosi diplomával rendelkező személyek akiknek sikerült a 

rezidens vizsgájuk)  

- alkalmazási prémium; az a munkanélküli segélyben részesülő fiatal aki az állandó 

lakhelye szerinti helységtől 15 km-nél nagyobb távolságra áll munkába , vagy más 

helységben áll munkába és a lakhelye szerepel a Nemzeti Mobilitási tervben. 

Azon munkaadók , akik olyan fiatalokat alkalmaznak akik a jelenlegi tanulmányi évben 

fejezték be tanulmányaikat , kedvezményben részesülnek a 76/2002 számú törvény 80 – as 

cikkelye értelmében .  
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Az oktatási intézmények végzőseit végleges munkaszerződéssel alkalmazó munkáltatók 12 

hónapos időszakra, minden abszolvens után 900 lejes havi összegben részesülnek.   

Az abszolvenseket alkalmazó munkáltatók kötelesek azok munkaviszonyait vagy szolgálati 

viszonyait a megkötésüktől számított legalább 18 hónapig fenntartani. 

A végzősöknek kötelesek a www.harghita.anofm.ro site-on , <numar de ordine online> 

szakasznál on-line programozást kérni 2017 május 27-től , ahhoz hogy ledják a kéréseket 

mint munkátkereső személy . Ez a lehetőség bevezetése segitséget nyújt abban , hogy 

minél kevesebb időt töltsenek a sorban állással egy nagyon fárasztó és nehéz időszakban , 

amikor készülni kell az érettségi és állam vizsgára . Ezen személyek várakozási ideje 

nagyon leszűkül , de megkérjük 5-10 perccel a programozás előtt jelenjenek meg , ugyanis 

ha nem jelentkeznek a programozáskor elveszithetik az előre jelzett időpontot . Azon 

személyek akik nem programozás alapján jelentkeznek az átlagos várakozási idő 2 óra. 
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