
A SZABAD MOZGÁS ÉS TARTÓZKODÁS JOGÁVAL RENDELKEZŐ SZEMÉLY,
VALAMINT AZON SZEMÉLY, AKINEK MAGYARORSZÁGI FOGLALKOZTATÁSÁHOZ

NINCS SZÜKSÉG ENGEDÉLYRE FOGLALKOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ BEJELENTÉS

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 határidő 8 nap. 
A  döntés  végleges,  ellene  fellebbezésnek  helye  nincs,  de  jogsértés  esetén  a  döntés  a
közlésétől  számított  30  napon  belül  a  Budapest  Környéki  Törvényszék  által
felülvizsgáltatható. 

Eljárási költségek:
Az eljárás illetékmentes.

Ügytípus rövid leírása: 
A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes kormányhivatalnak bejelenteni
a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személy,  valamint  azon  személy
foglalkoztatását, akinek magyarországi foglalkoztatásához

- a foglalkoztatás elősegítéséről  és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi  IV.
törvény,

- a  Magyar  Köztársaság által  a  szabad mozgás és  tartózkodás jogával  rendelkező
személyek  tekintetében  alkalmazott,  a  munkaerő  szabad  áramlásával  összefüggő
átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint

- a  harmadik  országbeli  állampolgárok  magyarországi  foglalkoztatásának  nem
összevont  kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről,  az engedélyezési
kötelezettség alóli  mentességről,  a  fővárosi  és megyei  kormányhivatal  munkaügyi
központjának  az  összevont  kérelmezési  eljárásban  való  szakhatósági
közreműködéséről,  valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható
harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről,
és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

alapján nincs szükség engedélyre.
A  foglalkoztatás  kezdő  időpontját  legkésőbb  a  foglalkoztatás  megkezdésének  napján,  a
foglalkoztatás megszűnését legkésőbb az azt követő napon kell bejelenteni.
A kormányhivatal igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást
vezet.
A foglalkoztató köteles a bejelentés tárgyát képező foglalkoztatási jogviszony létesítéséről és
megszűnéséről szóló dokumentumot és igazolást a foglalkoztatási jogviszony megszűnését
követő három évig megőrizni, és az ellenőrzés során bemutatni.

Bejelentés teljesítésére kötelezettek köre:
Azon  foglalkoztatók,  akik  engedélymentesen  foglalkoztatható  nem  magyar  állampolgárt
foglalkoztatnak. 
A  bejelentési  kötelezettség  teljesítése,  illetőleg  annak  igazolása  nem  feltétele  a
foglalkoztatásra  irányuló  jogviszony  létesítésének,  illetőleg  az  annak  alapján  végzett
tevékenység  megkezdésének,  de  annak  elmulasztása  5.000  –  500.000  forintig  terjedő
rendbírsággal sújtandó.

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:
Természetes személy foglalkoztató esetén  ügyfélkapun keresztül,  vagy postai  úton,  vagy
személyesen a kormányhivatalnál lehet benyújtani. 
Elektronikus ügyintézésre kötelezett foglalkoztató esetén a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási,  Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály részére elektronikus úton, e-Papír
szolgáltatás igénybevételével küldött beküldött kérelemmel és mellékleteivel. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Bejelentőlap

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
https://nfsz.munka.hu/tart/munkaadok 

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  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  2007.  évi  II.
törvény (Harmtv.).
A  harmadik  országbeli  állampolgárok  magyarországi  foglalkoztatásának  nem  összevont
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli
mentességről, a fővárosi és  megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont
kérelmezési  eljárásban való szakhatósági  közreműködéséről,  valamint  a Magyarországon
engedélymentesen  foglalkoztatható  harmadik  országbeli  állampolgárok  magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről,  és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.)
Korm. rendelet.
A  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  2007.  évi  
II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) 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. 

https://nfsz.munka.hu/tart/munkaadok

