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Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Járási  Hivatalainak  Foglalkoztatási
Osztályai

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

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Járási  Hivatalainak  Foglalkoztatási
Osztályai

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

- Kérelem. (A munkaadó által kitöltendő kérelem és mellékletei
az  illetékes  járási  hivatal  foglalkoztatási  osztályán
beszerezhető.)

- Munkaerőigény bejelentő lap.

- Be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén
igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról.

- Egyéb szervezett esetén alapító okirat.

- 30  napnál  nem  régebbi  NAV  igazolás  köztartozás
mentességről vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban
szereplés esetén az erről szóló nyilatkozat.

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 Törvényszék által felülvizsgáltatható. 

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

A foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint
illetékes  járási  hivatal  foglalkoztatási  osztálya  részére  elektronikus
úton,  e-Papír  szolgáltatás  igénybevételével  küldött  kérelemmel.
Ügytípus:  foglalkoztatási  támogatások,  közfoglalkoztatás  és  egyéb
állami foglalkoztatási feladatok. 

A  munkaerőigény  alapján  közvetített,  illetve  az  állásra  jelentkező
hátrányos  helyzetű  személyek  foglalkoztatásához  igénybe  vehető
bértámogatási lehetőségekről az illetékes járási hivataltól érdeklődhet
a  foglalkoztatás  megkezdése  előtt.  A  támogatás  iránti  kérelmét  a
foglalkoztatás  megkezdését  megelőzően  kell  benyújtania  a
foglalkoztatni  kívánt  személy  lakóhelye,  tartózkodási  helye  szerint
illetékes járási hivatalhoz. A bértámogatás nem érhető el általánosan
mindenkor  és  mindenhol  az  ország  területén,  ezért  is  fontos  az
előzetes tudakozódás.

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


Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Hátrányos  helyzetű  munkavállaló  továbbfoglalkoztatását  segítő
bértámogatás  annak  a  munkaadónak  nyújtható,  aki  olyan
munkaviszonyban  álló  személy  továbbfoglalkoztatását  vállalja,  akit
munkahelyének elvesztése fenyeget, és 

- aki az ötvenedik életévét betöltötte, vagy 
- életkorra  tekintet  nélkül  legfeljebb  alapfokú  iskolai

végzettséggel rendelkezik. 

A  fent  meghatározott  munkavállaló  továbbfoglalkoztatásához
támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha:

a) az előző munkaviszonynak a munkaadó működési körébe tartozó
okból,  felmondással  történő  megszüntetéséről  a  munkavállalót
írásban tájékoztatták, vagy

b)  a  határozott  időre  létesített  munkaviszony  a  támogatás  iránti
kérelem benyújtását követő 90 napon belül megszűnik, és

c)  a  továbbfoglalkoztatást  vállaló  munkaadó  a  munkaviszony
megszüntetését,  illetőleg megszűnését  megelőzően,  vagy az azt
követő 60 napon belül a munkavállalóval munkaszerződést köt.

Nem  nyújtható  támogatás abban  az  esetben,  ha  a
továbbfoglalkoztatás  a  munkaviszonyt  megszüntető,  illetve
megszüntetni  kívánó,  vagy  olyan  munkaadónál  történik,  amelynek
tulajdonosa  részben  vagy  egészben  azonos  a  munkaviszonyt
megszüntető tulajdonosával, a két munkaadó közül legalább az egyik
valamely arányban tulajdonosa a másiknak, illetve a két munkaadó
egy  harmadik  szervezethez  kötődő  tulajdonjogi  viszony  alapján  áll
kapcsolatban egymással.

Támogatás időtartama, mértéke:
Hátrányos  helyzetű  álláskereső  munkaviszony  keretében  történő
foglalkoztatása  esetén a  támogatás  a  munkabér  és  a  ténylegesen
átutalásra  kerülő  szociális  hozzájárulási  adó  legfeljebb  50%-ának
megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra.

A  támogatás  igénybevételével  egyidejűleg  ugyanazon  személy
foglalkoztatására  tekintettel  
–  az  adójogi  jogszabályoknak  megfelelően  –  adókedvezmények,
például  a  Rehabilitációs  kártya,  valamint  a  Munkahelyvédelmi
Akcióterv által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek. 

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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.). 

Az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet.

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Foglalkoztató adatlap és munkaerőigény bejelentőlap:
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/
Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsol
atban

Időpontfoglalás Nem lehetséges.

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
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.

https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
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