
MUNKAÜGYI HATÓSÁG FELÉ FENNÁLLÓ TARTOZÁS ESETÉN ALKALMAZHATÓ
MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁS

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és  Munkavédelmi  Főosztály
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

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 60 nap. 

A  hatóság  döntése ellen a  kézbesítéstől  számított  30 napon belül  a Budapest  Környéki
Törvényszékhez  címzett,  de  a  döntést  hozó  hatóságnál  benyújtandó  keresetben,
jogsérelemre hivatkozva a döntés ellen közigazgatási pert lehet indítani.

Eljárási költségek:
3000 forint általános tételű eljárási illeték.

Ügytípus rövid leírása: 

A munkaügyi  ellenőrzésről  szóló  1996.  évi  LXXV.  törvény  (továbbiakban:  Met.)  8/A.  §  
(2) bekezdése alapján a munkaügyi hatóság a pénzfizetésre kötelezett természetes személy
vagy a polgári jog szerint  helyébe lépő örököse kérelmére a tartozást  mérsékelheti  vagy
elengedheti, feltéve, hogy
a) a kötelezett, örököse vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi
állapotában, vagy
b) a kötelezett vagy örököse vagyoni helyzetében
a  határozat  véglegessé  válása  után  olyan  változás  következett  be,  amely  jelentősen
megnehezíti a kötelezettség teljesítését.

Nem természetes személy kérelme esetén méltányosság nem gyakorolható. 

A  méltányossági  kérelem elbírálásánál  elsősorban  az  egy  háztartásban  élők  rendszeres
jövedelmei  és kiadásai,  felhalmozódott  tartozások,  olyan rendkívüli  események,  pl.  tartós
betegség, amely a család számára nagy kiadással jár, rendelkezésre álló vagyontárgyak, pl.
ingatlan, személygépkocsi, lakhatási körülmények, a kérelmező magatartása, együttműködő
készsége, hozzáállása, a megtérülés esélye vehetők figyelembe:

Természetes  személy  kérelmező  esetében  Ezen  körülmények  vizsgálata  érdekében  a
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya a
lakóhely szerint illetékes település jegyzőjétől környezettanulmányt szerezhet be.

A  kérelem  az  állami  adó-  és  vámhatóság  végrehajtás  céljából  történő  megkereséséig
nyújtható be. 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

Az ügyfeleket megillető legfontosabb jogok:
- tájékoztatáshoz való jog, 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
3100 Salgótarján, Alkotmány út 11. Tel: (32) 521-050, e-mail: foglalkoztatas.foosztaly@nograd.gov.hu  , honlap:nograd.munka.hu



- 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  méltányossági  kérelmet  ügyfélkapun  keresztül,  személyesen  vagy
postai úton nyújthatja be a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályra.
Elektronikus ügyintézésre köteles szervezet kérelmét elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás
igénybevételével küldheti be a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi
és Munkavédelmi Főosztály  Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályra. Ügytípus: munkaügyi,
munkavédelmi feladatok.
Az  ügyintézés  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és
Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályán történik.

Az ügyintézéshez szükséges beküldendő dokumentumok, okmányok:
Kérelem
Illeték befizetését igazoló irat

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 2016. évi CL. törvény;
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met.);
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo.),
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


