
Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatása 
Hatáskörrel 
rendelkező 
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal  Járási Hivatalainak Foglalkoztatási  Osztá-
lyai

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.)
https://nfsz.munka.hu/cikk/1451 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 foglalkoztató legkésőbb a jogviszony megkezdésének napjáig választása
szerint
a) az álláskereső lakóhelye vagy tartózkodási helye, 
b) a foglalkoztatott lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy
c) a foglalkoztató székhelye, telephelye vagy a munkavégzés helye 
szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnél igényelheti. Állami foglalkoz-
tatási szervként a járási (fővárosi kerületi) hivatal jár el.

Az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek csak
elektronikus úton igényelhetik a támogatást.
A munkavállaló az egyéni kérelmét benyújthatja postán, átvételi elismervény
ellenében  személyesen,  vagy  elektronikusan  az  munkavállaló
ügyfélkapujáról e-papír szolgáltatással. 

Alapvető 
eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A  foglalkoztató  vissza  nem  térítendő  bértámogatásban  részesül,  a
jogviszony első négy hónapjára. arra tekintettel, hogy súlyosan hátrányos
munkavállalót foglalkoztat.
A  foglakoztatási  jogviszonyt  létesítő súlyosan  hátrányos  helyzetű
munkavállalónak minősülő foglalkoztatott  a jogviszony első hat hónapjára
munkavállalást ösztönző támogatásként bérkiegészítésben részesül.
A támogatási kérelmet a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének
napjáig kell benyújtani. 
Azon  nem  költségvetési  szerv  foglalkoztatók,  akik  súlyosan  hátrányos
munkavállalót  foglalkoztatnak  és  legkésőbb  a  jogviszony  létesítésének
napjáig benyújtották a támogatásra irányuló kérelmüket, és akik
a) megfelelnek a foglalkoztatás-felügyeleti  hatóság tevékenységéről  szóló

Korm.  rendelet  alapján  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok
követelményének,

b)  megfeleltek  az  állami  foglalkoztatási  szerv  által  nyújtott  korábbi
támogatás tekintetében a vállalt kötelezettségek teljesítése kapcsán már
lefolytatott ellenőrzésen,  

c) megfelel a hirdetményben foglalt feltételeknek.
A támogatás szempontjából súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló az a

https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly
https://nfsz.munka.hu/cikk/1451


személy, aki
a) legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső, vagy
b) legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és

 15-24 év közötti életkorú, vagy
 alapfokú iskolai végzettségű, vagy
 50 éven felüli személy vagy
 egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt.

A regisztrációs idő szempontjából, amennyiben az álláskereső regisztrációs
ideje  szünetel  –  pl.  közfoglalkoztatás  miatt  –,  akkor  a  nyilvántartás
időtartama a szünetelést követően újraindul, azaz a szünetelést megelőző
időszak nem számítható bele a nyilvántartási időbe.
A  foglalkoztatónak  a  továbbfoglalkoztatás  ideje  alatt  is  fennálló
kötelezettsége az elszámoló lap és mellékleteinek benyújtása. 
A támogatás az alábbi két formában nyújtható:
I. Foglalkoztató részére nyújtott támogatás:
A  támogatás  alanya  az  a  foglalkoztató  lehet,  aki  súlyosan  hátrányos
helyzetű munkavállalót foglalkoztat, és kérelmét, munkaerőigény bejelentő
lap melléklettel együtt légkésőbb a jogviszony létesítés napjáig benyújtotta.
A támogatás költségvetési szerv részére nem nyújtható!
Súlyosan  hátrányos  helyzetű  munkavállaló  foglalkoztatásához  az  első  4
hónapra  a  munkavállaló  munkabére  50%-ának  megfelelő,  de  havonta
legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150 %-ának megfelelő mértékű
vissza nem térítendő támogatás nyújtandó.
II. Foglalkoztatott részére nyújtott bérkiegészítés:
A támogatás  alanya  az  a  súlyosan  hátrányos  helyzetű  munkavállalónak
minősülő természetes személy, aki a kérelmét legkésőbb a foglalkoztatási
jogviszony létesítésének napjáig benyújtotta. A bérkiegészítés költségvetési
szervnél történő elhelyezkedés esetén is nyújtható.
A  támogatás  a  foglalkoztatás  első  6  hónapjára  nyújtandó  a  kötelező
legkisebb munkabér 30 %-ának megfelelő összegben bérkiegészítésként.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

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.)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.).
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kije-

löléséről,  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.

Ügyintézéshez 
használt, 
letölthető 
nyomtatványok

https://nfsz.munka.hu/cikk/1451 

Időpontfoglalás Nem lehetséges 

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok 
elérése

Nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet 

Az ügyfeleket megillető legfontosabb jogok:
- tájékoztatáshoz való jog,

https://nfsz.munka.hu/cikk/1451
https://njt.hu/jogszabaly/2021-100-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2020-135-00-00


megillető 
jogokról és 
kötelezettségek
ről

- 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
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