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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  osztály  részére  elektronikus
úton,  e-Papír  szolgáltatás  igénybevételével  küldött  kérelemmel.
Ügytípus:  foglalkoztatási  támogatások,  közfoglalkoztatás  és  egyéb
állami foglalkoztatási feladatok. 
A munkaerőigény alapján közvetített álláskeresők 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  személyt  álláskeresőként
nyilvántartó  járási  hivatalhoz.  A  bértámogatás  nem  érhető  el
általánosan  mindenkor,  mindenhol  és  minden  (hazai  vagy  uniós)
forrásból az ország területén, ezért is fontos az előzetes tudakozódás.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 

Foglalkoztatás  bővítését  szolgáló  bértámogatás  annak  a
munkaadónak nyújtható, aki a munkaerő-piacon jelenlévő hátrányos
helyzetű  álláskereső,  súlyosan  hátrányos  helyzetű  álláskereső,
továbbá  megváltozott  munkaképességű  személy  munkaviszony

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


tájékoztatás keretében  történő  tartós  foglalkoztatását  vállalja  és  megfelel  a
jogszabályi követelményeknek.

Az államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  szerint
költségvetési  támogatás  abban  az  esetben  biztosítható,  ha  a
támogatási igény benyújtója

- megfelel  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok
követelményeinek,

- a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb
működéséről  szóló  törvényben  foglalt  közzétételi
kötelezettségének eleget tett, és

- jogi személy vagy jogi  személyiséggel  nem rendelkező más
szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.

Hátrányos helyzetű az a személy, aki álláskereső és
- legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy 

- a  foglalkoztatás  megkezdésekor  az  ötvenedik  életévét
betöltötte, vagy 

- 25.  életévét  nem töltötte  be (15 és  24 év közötti  életkorú),
vagy

- a  járási  hivatal  legalább  hat  hónapja  álláskeresőként  tartja
nyilván, vagy 

- a  saját  háztartásában  egy  vagy  több  eltartott  személlyel
egyedül élő felnőtt, vagy

- 12  hónapon  belül  gyermekgondozást  segítő  ellátásban,
gyermeknevelési  támogatásban,  csecsemőgondozási  díjban,
gyermekgondozási  díjban,  ápolási  díjban  vagy  gyermekek
otthongondozási díjában részesült, vagy

- 12  hónapon  belül  előzetes  letartóztatásban  volt,
szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte, vagy

- nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és
még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban. 

Súlyosan  hátrányos  helyzetű  személy: aki  legalább  24  hónapja
álláskereső, vagy olyan hátrányos helyzetű személy, aki legalább 12
hónapja álláskereső.

A  bértámogatás  megállapítása  során  megváltozott
munkaképességű személy: 
a)  a  rehabilitációs  hatóság  vagy  jogelődjei  által  végzett  hatályos
minősítés alapján 

- akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex
minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, 

- aki  legalább  40  százalékos  egészségkárosodással
rendelkezik,  az  erről  szóló  szakvélemény,  szakhatósági
állásfoglalás, hatósági bizonyítvány alapján, 

- akinek  a  munkaképesség-csökkenése  50–100  százalékos
mértékű, 

b)  aki  a  komplex  minősítés  alól  jogszabály  rendelkezése  alapján



mentesül, rokkantsági ellátás folyósításának időtartama alatt.

Alapfokú iskolai végzettségűnek tekintjük a 8, illetve 10 osztályt,
vagy ennél kevesebb osztályt végzett személyt.

Rendszeres  fizetett  alkalmazásban  állónak akkor  minősül  az
álláskereső, ha a nappali tagozatos tanulmányok befejezését követő
két év alatt legalább 240 napig munkaviszonyban állt.

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, súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső esetén
legfeljebb kétévi időtartamra. 

- Megváltozott  munkaképességű  személy  munkaviszony
keretében  történő  foglalkoztatása  esetén  a  munkabér  és  a
ténylegesen  átutalásra  kerülő  szociális  hozzájárulási  adó
legfeljebb  60%-ának  megfelelő  összeg,  legfeljebb  egy  év
időtartamra, súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső esetén
legfeljebb kétévi időtartamra.

- A szövetkezetekről szóló törvény szerinti szociális szövetkezet
munkaadó esetében a támogatás mértéke a munkabér és a
ténylegesen  átutalásra  kerülő  szociális  hozzájárulási  adó
legfeljebb  70%-ának  megfelelő  összeg,  feltéve,  hogy  a
munkaadó  vállalja  a  hátrányos  helyzetű  személy
továbbfoglalkoztatását  legalább  a  támogatás  folyósítási
időtartama  50  százalékának  megfelelő  időtartamra.  A
támogatás  és  a  továbbfoglalkoztatás  együttes  időtartama
legfeljebb  egy  év,  súlyosan  hátrányos  helyzetű  álláskereső
esetén legfeljebb két év lehet.

A támogatás  akkor  illeti  meg  a  munkaadót,  ha  a  támogatással
érintett  személy  felvétele  az  érintett  munkaadó  munkavállalói
létszámának nettó növekedését eredményezni a kérelem benyújtását
megelőző  12  hónapos  átlagos  statisztikai  állományi  létszámához
viszonyítva.
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.
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