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Illetékesség
A 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szerint. Az adott Járási Hivatal illetékes-
ségi területéhez tartozó települések.
https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly 

Ügyintézés 
helye

Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási  Osztá-
lyai

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Kérelem és mellékletei. (A kérelem és mellékletei az illetékes járási hivatal
foglalkoztatási osztályán beszerezhetőek.)
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (munka.hu) címről letölthető

Ügyintézés 
illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési 
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 Törvény-
szék által felülvizsgáltatható.

Eljárást 
megindító irat 
(kérelem) 
benyújtásának 
módja

A  kérelem  benyújtását  a  Nemzeti  Foglalkoztatási  Szolgálat  munka.hu
honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatvány segíti. 
A  támogatási  kérelmet  –  a  Nemzeti  Foglalkoztatási  Szolgálat  honlapján
közzétett,  erre  a  célra  rendszeresített  formanyomtatványon –  cégkapun
keresztül,  elektronikusan kell benyújtani az álláskereső nyilvántartási helye
szerint illetékes járási hivatalhoz. 
A kérelem formanyomtatványa elérhető az alábbi linkre kattintva:
https://nfsz.munka.hu/cikk/1790/
Munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatas_alacsony_iskolai_vegzetts
eguek 
E támogatás iránti kérelem 2021. szeptember 15. napjától nyújtható be a já-
rási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz. 
A támogatás legkésőbbi indulása: 2022. október 1.

Alapvető 
eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A  munkaadók  munkaerőpiaci  programban  az  állami  foglalkoztatási
szervként  eljáró  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalához  benyújtott  kérelem
alapján  kaphatnak  munkatapasztalat  szerzést  elősegítő  támogatást,  ha
alacsony  iskolai  végzettségű  álláskeresőt  foglalkoztatnak  munkaviszony
keretében,  teljes  munkaidőben,  vagy  legalább  a  napi  4  órát  elérő
részmunkaidőben  és vállalják,  hogy elősegítik  a  munkavállaló  támogatás
nélküli képzését.
Az  álláskeresőt  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  kiközvetíti  a
munkáltatóhoz,  a  foglalkoztatást  csak  a  hatósági  szerződés  megkötését
követően lehet megkezdeni.
A támogatás folyósítási időtartama fix 90 nap lehet. 
A  támogatás  mértéke  a  foglalkoztatót  terhelő  bruttó  bér  és  tényleges
átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 100 %-a, de teljes munkaidő
esetén  legfeljebb  a  megállapítás  napján  hatályos  kötelező  legkisebb
munkabér  és  annak szociális  hozzájárulási  adója.  Részmunkaidő  esetén
arányosítani szükséges. 

https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly
https://nfsz.munka.hu/cikk/1790/Munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatas_alacsony_iskolai_vegzettseguek
https://nfsz.munka.hu/cikk/1790/Munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatas_alacsony_iskolai_vegzettseguek
https://nfsz.munka.hu/cikk/1790/Munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatas_alacsony_iskolai_vegzettseguek
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa


Az alacsony iskolai végzettségűek munkatapasztalat-szerzési támogatásá-
nak havi összege maximum 200 000 + 26 000 = 226 000 Ft lehet. 
A munkatapasztalat szerzést követően az újra nyilvántartott álláskeresővé
vált  személy  esetében  a  munkaadó  által  igényelhető  a  fix  6  havi
Vállalkozások  munkaerő  támogatása,  annak  figyelembevételével,  hogy  a
munkavállaló  munkabére  nem  csökkenhet  (kivéve,  ha  kevesebb
munkaidőben állapodnak meg, mely esetben azzal arányosan csökkenhet).
A  vállalkozások  munkaerő  támogatásának  igénybevétele  e  támogatást
követően abban az esetben lehetséges,  amennyiben a munkatapasztalat
szerzés  vonatkozásában  a  munkavállalóval  kötött  munkaszerződés
határozott időre, fix 90 napra szól. 
Képzéssel  kapcsolatos  követelmények:  A  munkáltatónak  a  fix  90  napos
munkatapasztalat szerzés alatt vállalnia kell, hogy biztosítja a támogatással
foglalkoztatott munkavállaló képzését. Havonta legalább 40 órányi, tehát a
90 napos támogatott időszak alatt legalább 120 órányi, szakmai ismeretre
irányuló képzésben szükséges részesítenie a vállalkozásnak az alacsonyan
képzett álláskeresőt. 
A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási  kötelezettség
alatt  közös megegyezéssel  nem szünteti  meg a támogatott  munkavállaló
munkaviszonyát,  valamint,  hogy  a  foglalkoztatási  kötelezettség  alatt  a
munkaadó  működésével  összefüggő  okból  történő  felmondással  nem
szünteti meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló
munkakörben foglalkoztatott  munkavállalók  munkaviszonyát.  A támogatott
munkavállaló munkaviszonyát a munkaadó a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján
sem szüntetheti meg. 
A  munkaadónak  vállalnia  szükséges  –  annak  érdekében,  hogy  a  felek
számára  lehetőleg  a  teljes  időszak  rendelkezésére  álljon  a
munkatapasztalat szerzés –, hogy próbaidőt nem köt ki. 
Egyéb szabályok: 10 munkavállalóig (a teljes állomány figyelembevételével)
egyidejűleg  legfeljebb  2  álláskereső  után  részesülhet  a  munkáltató
munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatásban, 10 munkavállaló felett
egyidejűleg a teljes munkavállalói állományi létszám legfeljebb 30%-a után
részesülhet  a  munkáltató  munkatapasztalat  szerzést  elősegítő
támogatásban, azzal, hogy tört szám esetén a kerekítés szabályai szerint
kell eljárni.
A támogatás nem vehető igénybe a munkaadó által korábban elbocsátott
munkavállalók  visszavételéhez,  akkor  sem,  ha  most  más  munkakörben
történő foglalkoztatásról lenne szó, továbbá olyan alacsony iskolázottságú
álláskereső  után,  aki  korábban  munkatapasztalat  szerzést  elősegítő
támogatásban  vett  részt  kivéve,  ha  az  a  megkezdett  munkatapasztalat
szerzés neki nem felróhatóan hiúsult meg.  
Nem igényelhető  munkatapasztalat  szerzést  elősegítő  támogatás korábbi
munkatapasztalat  szerzést  elősegítő  támogatás  végét  követő  9  hónapon
belül.

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  foglalkoztatást  elősegítő  támogatásokról,  valamint  a  Munkaerőpiaci

Alapból  foglalkoztatási  válsághelyzetek  kezelésére  nyújtható
támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM 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.



Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok
általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet.  

Az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  107.  és  108.  cikkének  a
csekély  összegű  támogatásokra  való  alkalmazásáról  szóló  2013.
december 18-i  1407/2013/EU bizottsági  rendelet  (általános de minimis
rendelet) 

A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a
foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény (Fftv.)

A  foglalkoztatást  elősegítő  szolgáltatásokról  és  támogatásokról  szóló
100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet (Fftv.vhr.)

Ügyintézéshez 
használt, 
letölthető 
nyomtatványok

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (munka.hu) 

Időpontfoglalás Nem lehetséges 

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok 
elérése

Nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet 
megillető 
jogokról és 
kötelezettségek
ről

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 dön-

téshozatal késleltetésére

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
https://njt.hu/jogszabaly/2021-100-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2020-135-00-00

