
A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGI
FOGLALKOZTATÁSÁNAK NEM ÖSSZEVONT KÉRELMEZÉSI ELJÁRÁS ALÁ TARTOZÓ

ENGEDÉLYEZTETÉSE

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:
Amennyiben  a  munkavállalási  engedély  kiadása  a  munkaerőpiaci  helyzet  vizsgálatával
történik,  és  a foglalkoztató  munkaerőigényét  a  kérelem  benyújtását  megelőzően  nem
nyújtotta be, vagy legfeljebb 14 nappal korábban nyújtotta be az illetékes járási hivatalnál, az
ügyintézési határidő 60 nap.
Amennyiben  a  munkavállalási  engedély  kiadása  a  munkaerőpiaci  helyzet  vizsgálatával
történik, és a foglalkoztató munkaerőigényét a kérelem benyújtását megelőzően legalább 15
nappal korábban benyújtotta az illetékes járási hivatalnál, az ügyintézési határidő 10 nap. 
Amennyiben a munkavállalási engedély kiadása a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül
történik az ügyintézési határidő 10 nap. 
Kulcsszemélyzet  foglalkoztatásának  engedélyezésére  irányuló  kérelem  esetében  az
ügyintézési határidő 5 nap.
Az illetékes  járási hivatal (foglalkoztatási osztály) által lefolytatott közvetítési eljárásban az
ügyintézési határidő 10 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: 
Munkavállalás engedélyezése iránti kérelmet a foglalkoztató akkor nyújthatja be, ha a
tervezett foglalkoztatás nem tartozik az összevont engedélyeztetési eljárás alá. 
Akkor  nem  kell  összevont  engedély  iránti  kérelmet  előterjeszteni  a  harmadik  országbeli
állampolgárnak,  ha  a  foglalkoztatás  engedélyköteles  és  az  alábbi  feltételek  valamelyike
fennáll:

- au  pairként  vagy  tengerészként  Magyarország  területén  tartózkodni  szándékozó,
illetve tartózkodó harmadik országbeli állampolgár,

- az a harmadik országbeli állampolgár, aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti
elismerését  kérte  vagy  a  menekültügyi  hatóságtól  ideiglenes  vagy  kiegészítő
védelmet kért,

- az,  akit  Magyarország  menekültként  ismert  el,  avagy  ideiglenes  vagy  kiegészítő
védelemben részesített,

- a befogadott, 
- az a harmadik országbeli állampolgár, aki az Európai Unió más tagállama által kiadott

huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
- az  a  harmadik  országbeli  állampolgár,  akinek  tartózkodási  célja,  hogy  jogszabály

szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson,
- az  a  harmadik  országbeli  állampolgár,  akinek  tartózkodási  célja  tanulmányok

folytatása,
- ha a harmadik országbeli állampolgár száznyolcvan napon belül kilencven napot meg

nem haladó időtartamra kíván beutazni és Magyarország területén tartózkodni. (Ez
esetben legfeljebb 90 napos munkavállalási engedély adható ki.)  



Ha a fenti  pontokban írt  valamelyik  körülmény fennáll  és a foglalkoztató a foglalkoztatás
helye  alapján  illetékes  kormányhivatalnál  engedély  iránti  kérelmet  terjeszt  elő,  akkor  az
alábbi munkavállalási engedélyek adhatók ki:

a) munkavállalási engedély munkaerőpiaci helyzet vizsgálatával,
b) munkavállalási engedély munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül,
c) mezőgazdasági  szezonális  munkavállalási  engedély  munkaerőpiaci  helyzet

vizsgálata nélkül. 

a) A munkaerőpiaci helyzet vizsgálatával kiadott munkavállalási engedély:
A foglalkoztató munkaerőigényt jelent be annál a járási hivatalnál (foglalkoztatási osztálynál),
amely a foglalkoztatás helye alapján illetékes.
Az  egyéni  munkavállalási  engedély  iránti  kérelem  a  szükséges  mellékletekkel  együtt  a
munkaerőigény bejelentését követően vagy azzal egyidejűleg nyújtható be a foglalkoztatás
helye alapján illetékes kormányhivatalnál. 
A  munkaerőigény-bejelentőlapnak,  illetve  a  munkavállalási  engedély  iránti  kérelemnek
tartalmában meg kell egyeznie (pl. munkakör, személyi alapbér, munkavégzés helye, stb.).
Amennyiben  az  adott  munkakörre  nincs  kiközvetíthető  munkaerő  –  és  a  kérelem,  a
foglalkoztató, valamint a harmadik országbeli állampolgár az egyéb feltételeknek is megfelel
–  a  harmadik  országbeli  állampolgár  nem  összevont  engedély  alá  eső  magyarországi
foglalkoztatását a kormányhivatal engedélyezi.
A  kérelmet  a  harmadik  országbeli  állampolgárok  magyarországi  foglalkoztatásának  nem
összevont  kérelmezési  eljárás  alapján  történő  engedélyezéséről,  az  engedélyezési
kötelezettség  alóli  mentességről,  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  munkaügyi
központjának  az  összevont  kérelmezési  eljárásban  való  szakhatósági  közreműködéséről,
valamint  a  Magyarországon  engedélymentesen  foglalkoztatható  harmadik  országbeli
állampolgárok  magyarországi  foglalkoztatásának  bejelentéséről,  és  a  munkabér
megtérítéséről  szóló  445/2013.  (XI.  28.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Korm.  rendelet)
2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

b) A munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül kiadott munkavállalási engedély:
A  kérelmet  a  Korm.  rendelet  2.  számú  melléklete  szerinti  formanyomtatványon  kell
benyújtani.
A  kérelemhez csatolni  kell  azon  dokumentumokat,  amelyek  igazolják,  hogy az  engedély
kiadásához nem szükséges a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata (Korm. rendelet 9. §).

c) A mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély:
Szezonális munkavállalási engedély kizárólag a mezőgazdaságban (növénytermesztésben,
erdőgazdálkodásban,  állattenyésztésben,  halászatban)  folytatott  tevékenység  végzéséhez
adható.
A mezőgazdaságban történő szezonális foglalkoztatás egy naptári éven belül legfeljebb 90
napra  engedélyezhető.  A  legfeljebb  90  napos  szezonális  foglalkoztatás  egy  vagy  több
részletben  is  engedélyezhető.  A  szezonális  munkavállalási  engedély  egy  ízben
meghosszabbítható, azonban a foglalkoztatás időtartama a meghosszabbítás időtartamával
sem haladhatja meg a 90 napot. (Az egy éven belüli 90 napot meghaladó, de 180 napot meg
nem  haladó  szezonális  foglalkoztatás  összevont  engedélyeztetési  eljárás  keretében
kérelmezhető.) 
A szezonális foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében is engedélyezhető.
A  kérelmet  a  Korm.  rendelet  1.  számú  melléklete  szerinti  formanyomtatványon  kell
benyújtani.

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 foglalkoztató esetén  ügyfélkapun keresztül,  vagy postai  úton,  vagy
személyesen a kormányhivatalnál lehet benyújtani. 
Elektronikus ügyintézésre kötelezett foglalkoztató esetén a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási,  Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály részére elektronikus úton, e-Papír
szolgáltatás igénybevételével küldött beküldött kérelemmel és mellékleteivel. 
Ügytípus:  foglalkoztatási  támogatások,  közfoglalkoztatás  és  egyéb  állami  foglalkoztatási
feladatok. 

Az  ügyintézéshez  szükséges  E-papír  szolgáltatás  igénybevételével  beküldendő
dokumentumok, okmányok:

- Kérelem.
- Munkaerőpiaci  helyzet  vizsgálata  esetén  a  leendő  foglalkoztató  által  megjelölt

munkakörre vonatkozó munkaerőigény, ha azt a foglalkoztató korábban az illetékes
járási hivatalnál nem nyújtotta be.

- A  munkaerőigényben  megjelölt  szakképzetséget,  iskolai  végzettséget  igazoló
dokumentumok, valamint azok hiteles magyar nyelvű fordításai.

- Az összevont eljárás alá nem tartozást igazoló dokumentum, valamint annak hiteles
magyar nyelvű fordítása.

- A  foglalkoztatni  kívánt  harmadik  országbeli  állampolgár  útlevele  –  fényképes  és
személyi adatokat tartalmazó oldalainak – másolata. 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
https://nfsz.munka.hu/tart/munkaadok 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:
Foglalkoztató adatlap és munkaerőigény-bejelentőlap:
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/
Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban

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  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  2007.  évi  
II. törvény (Harmtv.).
A  harmadik  országbeli  állampolgárok  magyarországi  foglalkoztatásának  nem  összevont
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli
mentességről, a fővárosi és  megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont
kérelmezési  eljárásban való szakhatósági  közreműködéséről,  valamint  a Magyarországon
engedélymentesen  foglalkoztatható  harmadik  országbeli  állampolgárok  magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről,  és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.)
Korm. rendelet.
A harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  2007.  évi  II.
törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet.
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. 

https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://nfsz.munka.hu/tart/munkaadok

