
ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV MUNKAERŐPIACI ELLENŐRZÉSI
TEVÉKENYSÉGE

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, jogorvoslati határidő nincs, az ügyintézés folyamatos.

Eljárási költségek:
Az eljárás illetékmentes.

Ügytípus rövid leírása: 
Célja, hogy a munkaerő-piaci ellenőrzés eszközeivel segítse elő a jogkövető magatartást, a
foglalkoztatáspolitikai  célok megvalósítását szolgáló támogatások, ellátások jogszabályban
foglaltak szerinti megvalósulását.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya
hatósági  ellenőrzés  keretében  vizsgálja,  hogy  a  hatáskörébe  tartozó  ügyek  esetében  a
vonatkozó  jogszabályokban,  hatósági  szerződésekben  meghatározott  rendelkezéseket  az
ellenőrzött  szervezetek  (jogi  személyiségű  szervek,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező
egyéb szervezetek), illetve természetes személyek betartották-e.

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:
A munkaerőpiaci ellenőrzések hivatalból indított eljárások, amelyek 

- az éves „Munkaerőpiaci ellenőrzési Terv” -ben meghatározottak szerint,
- az  állami  foglalkoztatási  szerven  belüli  osztályok  és  foglalkoztatási  osztályok

megkeresésére,
- külső szerv által történt megkeresésre,
- közérdekű bejelentés, panasz alapján

történhetnek.
Az  ügyintézés  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és
Munkavédelmi Főosztályon történik. 

Az ügyintézéshez szükséges beküldendő dokumentumok, okmányok:
Munkaerőpiaci ellenőrzés során ellenőrzendő dokumentumok. 

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.), valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok. 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).
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. 


