
ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV FELÉ FENNÁLLÓ TARTOZÁS ESETÉN
ALKAMAZHATÓ MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁS

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Illetékességi területe:
Nógrád megye

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő - csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13:30 

Ügyintézési, jogorvoslati határidő:
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. 
A  döntés  végleges,  ellene  fellebbezésnek  helye  nincs,  de  jogsértés  esetén  a  döntés  a
közlésétől  számított  30  napon  belül  a  Budapest  Környéki  Törvényszék  által
felülvizsgáltatható. 

Eljárási költségek:
Az eljárás illetékmentes.

Ügytípus rövid leírása: 
Az  ügyfél  tartozása  jogosulatlanul  igénybevett  álláskeresési  ellátás,  vagy  az  állami
foglakoztatási  szervként  eljáró  járási  hivatal/kormányhivatal  által  nyújtott  támogatás
jogosulatlan igénylése esetén való visszakövetelésből keletkezhet.

Az így keletkezett tartozás, ügyleti kamat, késedelmi kamat elengedése iránt nyújtható be
kérelem a kormányhivatal vezetőjéhez. 

A  kormányhivatal  által  finanszírozott  uniós  programok  esetében  méltányosság  nem
gyakorolható. 

Munkaadó  vagy  munkaadónak  minősülő  természetes  személy  esetében  csak  az  ügyleti
kamat és a késedelmi kamat engedhető el.

A méltányosság szempontjából természetes személy esetében figyelembe vehető különösen
kedvezőtlen szociális helyzete, valamint az, hogy a támogatás visszafizetése a kötelezett és
a háztartásában élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné. Ezen körülmények vizsgálata
érdekében a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi
Főosztálya a lakóhely szerint illetékes település jegyzőjétől környezettanulmányt szerezhet
be.

A  kérelem  az  állami  adó-  és  vámhatóság  végrehajtás  céljából  történő  megkereséséig
nyújtható be. 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

Az ügyfeleket megillető legfontosabb jogok:
- tájékoztatáshoz való jog, 
- tisztességes ügyintézéshez való jog,
- a jogszabályokban meghatározott határidőben döntéshez való jog.

Az ügyfeleket terhelő legfontosabb eljárási kötelezettségek:
- a közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni,
- az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal

késleltetésére.

Időpontfoglalás:
Időpontfoglalás lehetősége nem biztosított. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyintézés helye:
Természetes  személy  méltányossági  kérelmet  a  lakóhelye,  tartózkodási  helye  szerint
illetékes  állami  foglalkoztatási  szervként  eljáró  járási  hivatalhoz,  vagy  kormányhivatalhoz
ügyfélkapun keresztül, személyesen vagy postai úton nyújthatja be.  



Elektronikus ügyintézésre köteles szervezet kérelmét elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás
igénybevételével küldheti be a Nógrád Megyei  Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi
és Munkavédelmi Főosztályára. 
Ügytípus:  foglalkoztatási  támogatások,  közfoglalkoztatás  és  egyéb  állami  foglalkoztatási
feladatok. 
Az  ügyintézés  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és
Munkavédelmi Főosztályon történik. 

Az ügyintézéshez szükséges beküldendő dokumentumok, okmányok:
Kérelem
Jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet  esetén  a  szervezet
gazdálkodására vonatkozó adatok.

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: nincs 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.).
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(Flt.).
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).
Az  állami  foglalkoztatási  szerv,  a  munkavédelmi  és  munkaügyi  hatóság  kijelöléséről,
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm.
rendelet.
A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról,  valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet. 


