Továbbfoglalkoztatásra felterjesztett Kormányzati vélemények rögzítése a
JKR rendszerben
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában
történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.26) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés
a) pontja alapján csak olyan öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz
szükséges szolgálati idővel rendelkező munkavállaló után igényelhető támogatás, akinek a
foglalkoztatása tárgyában rendelkezésre áll a Kormány támogatói véleménye. A Kormányzati
támogatói vélemény beszerzési kötelezettségét a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai
elvekről szóló a 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat ismerteti részletesen.
A fentiekben hivatkozott Kormányzati támogatói vélemény beszerzési kötelezettség csak a
miniszteri felügyeletű, illetve irányítású foglalkoztatókra terjed ki a Korm. rendelet és a Korm.
határozat rendelkezései alapján, az önkormányzati fenntartású intézményekre nem.

Tekintettel arra, hogy a Kormány az elmúlt időszakban jelentős számban engedélyezte a benyújtott
munkáltatói kérelmek alapján a továbbfoglalkoztatást, az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket.
A támogatás további időszakra történő igényelhetősége érdekében a Kormány által kibocsátott
támogatói vélemény rendelkezésre állását, a munkáltató részére történő megérkezés időpontját és
az előző támogatói engedély kibocsátási időpontját a JKR rendszerben rögzíteni szükséges a 33., 34.
és 35. számú mezőkben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti adatok kitöltését követően ismételten jogosultságvizsgálat
történik, amelyhez az adatok teljes körű kitöltése, a dokumentumok hiánytalan feltöltése (pl.
nyugdíj szüneteletetésről szóló határozat, munkáltatói jogviszony igazolás) szükséges. A hiányzó
adatok, dokumentumok pótlása elengedhetetlen annak érdekében, hogy az érintett dolgozók
jogosultsága igazolható legyen. Az igénylés alapjául szolgáló dokumentumok megőrzése a
munkáltató kötelezettsége.

1./ Eljárás megújított Kormányzati továbbfoglalkoztatói véleménnyel rendelkező dolgozók
esetén
A korábban továbbfoglalkoztatási támogató véleménnyel rendelkező, ismételten engedélyezett
dolgozó esetében a megújított Kormányzati továbbfoglalkoztatói vélemény dátumát rögzíteni
szükséges a korábbi vélemény dátumának megtartása mellett.
A vélemény beérkezésekor frissíteni kell a JKR rendszerben a 34. mező értékét a legfrissebb
támogatói vélemény munkáltató részére történő megérkezésének időpontjával, valamint ezzel
párhuzamosan a 35. mezőben szükséges rögzíteni az előző támogatói vélemény dátumát is. A
mezőbe egymás alá több, formailag érvényes dátum is beírható az alábbi példa szerint.

Fentiekre azért van szükség, hogy a későbbiekben visszakereshetően dokumentálásra kerüljön (pl.
egy ellenőrzés esetén), az adott munkavállalónak mely időszakban volt támogató véleménye.
Amennyiben a munkavállaló már több egymást követő időszakú támogatói engedéllyel is rendelkezik,
a dátumokat csak úgy lehetséges elmenteni, ha azok egymás alatt szerepelnek.

2./ Eljárás elutasított továbbfoglalkozatói kérelmek esetén
Azon dolgozók esetében, akiknél a Kormány a továbbfoglalkoztatást nem támogatta, a jogviszony
megszüntetéséről szükséges intézkedni és a jövedelemkiegészítés sem igényelhető tovább.
A JKR rendszerben a törölt státusz beállítása érdekében
• a jogviszony végét rögzíteni szükséges a 27. számú mezőben,
• jogviszony megszüntetésének alapjául szolgáló okirat egyidejű - elektronikus úton történő megküldésével az ny.jovedelemkieg@oep.hu címre.

3./ Eljárás új Kormányzati továbbfoglalkoztatói véleménnyel rendelkező dolgozók esetén
Amennyiben a dolgozó továbbfoglalkoztatása tárgyában a Kormány támogatói véleményt bocsátott
ki, úgy – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a JKR rendszerben rögzíteni szükséges a dolgozó
jogviszony adatai között a támogatói vélemény rendelkezésre állását, a kibocsátás dátumát (a
munkáltató részére történő megérkezés időpontját) a 33. és 34. számú mezőkben, a JKR felhasználói
kézikönyvében ismertetett módon.

Amennyiben a rendszer működésével, a támogatói vélemény rögzítésével kapcsolatban
kérdése merülne fel, kérjük, hogy elsődlegesen az ny.jovedelemkieg@oep.hu e-mail címen
tegye fel kérdéseit. Sürgős esetben az 1/350-2001/2125-ös melléken állunk szíves
rendelkezésre.
Együttműködését ezúton is köszönjük.
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