
MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉSI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS
FOLYTATÁSA

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 25 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:
A kérelem  benyújtása  előtt  3.000,-Ft,  azaz  háromezer  forint  illetéket  kell  a  Magyar
Államkincstár  10032000-01012107-00000000  számú  illetékbevételi  számlára  átutalással
megfizetni. A befizetés tényét igazoló dokumentumot a kérelemmel együtt kell benyújtani.

Ügytípus rövid leírása: 
Munkaerő-kölcsönzői  tevékenységet  folytatni  kívánó  munkaadók  esetében  a  jogszabályi
előírásoknak való megfelelés vizsgálata, jogszabályoknak megfelelő munkaerő-kölcsönzők
nyilvántartásba vétele. 
A  munkaerő-kölcsönzőnek  a  munkaerő-kölcsönzői  tevékenység  végzésére  irányuló
szándékát székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz a tevékenység megkezdése előtt
30 nappal kell bejelentenie.

A nyilvántartásba vétel feltételei:
1. a kérelmezőt a cégjegyzékbe, vagy – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági

nyilvántartásba vétel – az előírt közhiteles nyilvántartásba bejegyezték és létesítő okirata
a munkaerő-kölcsönző tevékenység folytatását tartalmazza,

2. a kérelmezőnek vagy az általa – legalább heti húsz órában – foglalkoztatott legalább egy
személynek  a  munkaerő-kölcsönzési  és  a  magán-munkaközvetítői  tevékenység
nyilvántartásba  vételéről  és  folytatásának  feltételeiről  szóló  118/2001.  (VI.  30.)  Korm.
rendelet (továbbiakban:  Korm.  rendelet)  1.  számú  mellékletében  meghatározott
képesítése, gyakorlata van,

3. a kérelmezőnek a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiség áll rendelkezésére,
4. a kérelmező vagyoni biztosítékkal rendelkezik,

A vagyoni biztosíték elkülönítetten kezelt pénzbeli letét, amelynek összege tizenötmillió
forint. A vagyoni biztosítékról szóló letéti szerződésnek tartalmaznia kell a Korm. rendelet
6. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

5.  a  kérelmező  szerepel  az  állami  adóhatóság  által  vezetett  köztartozásmentes  adózói
adatbázisban,

6. az általános tételű eljárási illetéket (háromezer forint) megfizette.
A 3. pontban írt irodahelyiség akkor tekinthető megfelelőnek, ha a kérelemben feltüntetett
módon van berendezve, vezetékes telefonnal rendelkezik, és a kérelmező az irodahelyiség
használati jogát igazolni tudja. 
Ha a kérelmező tevékenységét több telephelyen folytatja, a 2. és 3. pontban foglalt feltétellel
valamennyi telephelyén rendelkeznie kell. 
A nyilvántartásba vett munkaerő-kölcsönzőnek 8 napon belül be kell jelenteni a nyilvántartást
vezető  kormányhivatalnak,  ha  a  nyilvántartásba  vételéhez,  valamint  a  tevékenysége
folytatásához szükséges feltételekben (telephelyében,  szervezeti formájában,  stb.) vagy a
székhelyében  változás  következett  be,  továbbá  a  munkaerő-kölcsönzői  tevékenységét
megszüntette.



A nyilvántartott munkaerő-kölcsönzőnek a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet  követő év
január  31-éig  telephelyenként  a  foglalkoztatáspolitikáért  felelős  miniszter  által  vezetett
minisztérium  által  működtetett  honlapon  közzétett  adatlapon  adatszolgáltatást  kell
teljesítenie.

Jogosultak köre:
Belföldi  székhelyű,  a  tagok  korlátolt  felelősségével  működő  gazdasági  társaság,
részvénytársaság, közös vállalat, vagy – a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállalók
vonatkozásában – szövetkezet, amennyiben munkaerő-kölcsönzési tevékenységet folytat.

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:
Elektronikus ügyintézésre kötelezett foglalkoztató esetén a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály részére elektronikus úton, e-Papír
szolgáltatás igénybevételével küldött bejelentés, és mellékletei. 
Ügytípus:  foglalkoztatási  támogatások,  közfoglalkoztatás  és  egyéb  állami  foglalkoztatási
feladatok. 

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

- Munkaerő-kölcsönzői szándék bejelentése, 
- A megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel kötött foglalkoztatási szerződés, az

előírt képesítést igazoló oklevél hiteles másolata, szükség szerint a gyakorlati időre
vonatkozó igazolás, a munkáltató által kiállított működési bizonyítvány, 

- Pénzügyi intézménnyel kötött letéti szerződés,
- Az irodahelyiség használati jogát igazoló irat, 
- Az általános tételű eljárási illeték (háromezer forint) megfizetésének igazolása.

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

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs
A  munkaerő-kölcsönzőnek  a  munkaerő-kölcsönzői  tevékenység  végzésére  irányuló
szándékát  a  foglalkoztatáspolitikáért  felelős  miniszter  által  vezetett  minisztérium  által
működtetett honlapon közzétett adattartalommal kell bejelentenie. 

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.).
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről
és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) 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/tart/munkaadok

