
MUNKÁSSZÁLLÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
(KÖZPONTI MUNKERŐ-PIACI PROGRAM MŰKÖDÉSE ESETÉN NYÚJTHATÓ

TÁMOGATÁS)

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:
A központi  programnak  megfelelő  igények  elbírálásáról  a  foglalkoztatáspolitikáért  felelős
miniszter az igény benyújtásától számított hatvanadik napon mérlegelési jogkörében dönt,
melyről a minisztérium a kormányhivatalt haladéktalanul tájékoztatja. 
A  kormányhivatal  a  minisztérium  tájékoztatásának  kézhezvételét  követő  öt  napon  belül
megküldi a miniszteri döntésre vonatkozó értesítést az igénylő részére.
A támogatásban részesített kérelmező az értesítés kézhezvételét követő hatvan napon belül
nyújtja  be  a  hatósági  szerződés  megkötésére  irányuló  kérelmét  az  előírt  mellékletekkel
együtt a kormányhivatalhoz. A kérelmek ügyében az ügyintézési határidő 25 nap. 
A  döntés  végleges,  ellene  fellebbezésnek  helye  nincs,  de  jogsértés  esetén  a  döntés
közlésétől számított 30 napon belül a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által
felülvizsgáltatható. 

Eljárási költségek:
Az eljárás illetékmentes.

Ügytípus rövid leírása: 
Támogatás iránti igényt a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat
100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati társulás 100 %-os
tulajdonában  álló  gazdasági  társaság  továbbá  gazdasági  társaság  (a  támogatási  igény
benyújtását  megelőző  lezárt  üzleti  évben  legfeljebb  12000  főt  foglalkozatott,  rendelkezik
legalább  3  lezárt  teljes  üzleti  évvel)  nyújthat  be  munkásszállás  építéséhez  vagy
munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. 

Támogatás  minimum  80  munkavállaló  elszállásolására  alkalmas  munkásszállás
kialakításához nyújtható. 

A  megvalósított  beruházást  a  beruházás  befejezésétől  számított  legalább  10  évig  kell
működtetni.

A támogatás formái:
A támogatás részben vagy egészben visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő formában,
központi munkaerő-piaci program keretében nyújtható.
A támogatást mindhárom típusban lehet nyújtani, annak tényleges formájáról és összegéről
minden esetben a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter dönt.
A támogatás terhére 100% előleg nyújtható.

A támogatás további feltételei:
- a beruházás költségének legalább 20%-át elérő saját forrás megléte
- a  kötelezettségek  teljesítését  elősegítő  anyagi  biztosíték  megléte.  Anyagi

biztosítékként elfogadható a támogatásban részesülő valamennyi fizetési számlájára
vonatkozó  felhatalmazói  nyilatkozat,  és  a  támogató  javára  szóló  jelzálogjog
bejegyzése,  gazdasági  társaság  esetén  hitelintézet  által  vállalt,  feltétel  nélküli  és
visszavonhatatlan garancia 

- az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik 
- kötelezettséget vállal arra, hogy:



o a támogatási  igényben megjelölt  összegnél  kevesebb támogatás megállapítása
esetén a pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítási
tervét átdolgozza, 

o a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági
szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi, 

o a beruházást ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven
belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi, 

o szerződést  köt  a  munkaadóval,  annak  érdekében,  hogy  a  munkaadó  a
támogatással  létrehozott  munkásszállásban  szállásolja  el  a  mobilitási
problémákkal érintett munkavállalóit, 

o gazdasási  társaság  esetén  nyilatkozat  arra  vonatkozóan,  hogy  a  támogatást
igénylő a vele munkaviszonyban álló, a jogszabályi követelményeknek megfelelő
munkavállalóit  a  kialakításra  kerülő  munkásszálláson  helyezi  el,  vagy  a
feltételeknek megfelelő munkavállalók elszállásolásával kapcsolatban a térségben
működő munkaadókkal kötött előszerződés, 

o a  beruházással  érintett  ingatlan  tulajdonjogát  legkésőbb  a  hatósági  szerződés
megkötésére irányuló kérelem benyújtásának időpontjáig megszerzi,

o vállalja,  hogy a munkásszállás  működtetése céljából  legalább 4 fő álláskeresőt
alkalmaz. 

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:
I.  szakasz:  A  támogatás  iránti  igényt  és  előírt  mellékleteit  az  igénylő  székhelye  szerint
illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz lehet benyújtani a programban rögzített
határidőig.
II.  szakasz:  A  foglalkoztatáspolitikáért  felelős  miniszteri döntése  alapján  a  támogatásban
részesített igénylő a támogatásról szóló hatósági szerződés megkötésére irányuló kérelmet
nyújthat be a székhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz az előírt
határidőn belül. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A központi program útmutatójának megfelelő igénylési 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.).
A  munkaerőpiaci  mobilitást  elősegítő  munkásszállás  építéséhez  nyújtható  támogatásról
szóló 23/2017. (II. 3.) 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. 


