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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

- Személyazonosító  igazolvány,  lakcímkártya,  adóigazolvány
(adóazonosító jel), TAJ-kártya.

- Az  igénybe  vett  közlekedési  eszközre  szóló
érvényesített/kezelt utazási jegy, 

- Megyén  kívüli  munkahelykeresés  esetén  az  állami
foglalkoztatási  szervnél  munkahelykeresés  előtt  kitöltött
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

Az utazási jegyeket  személyesen  a lakóhely vagy tartózkodási hely
szerint  illetékes  járási  hivatal  foglalkoztatási  osztályán lehet
benyújtani.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Költségtérítés:  Az  álláskereső  részére  az  álláskeresési  járadék,
nyugdíj  előtti  álláskeresési  segély  megállapításával,  a
munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől  az állami
foglalkoztatási szervhez történő oda-visszautazást, valamint az állami
foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi
szakvélemény beszerzéséhez és az állami foglalkoztatási szervnél az
általa  meghatározott  időpontban  történő  jelentkezéshez szükséges
utazást  is),  a  tömegközlekedési  eszköz  igénybevételével  felmerült
indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. 

Megyén  kívüli  munkahelykeresés  költsége  csak  az  álláskeresőt
nyilvántartó állami foglalkoztatási szervvel történt előzetes egyeztetés
után téríthető meg. 

A  közfoglalkoztatott  részére  meg  kell  téríteni  a  tömegközlekedési
eszköz  igénybevételével  felmerült,  azon  indokolt  helyközi  utazási
költséget, amely az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett
utazással  összefüggésben  – ideértve  a  lakóhelyétől  az  állami
foglalkoztatási szervhez, valamint a foglalkoztatóhoz történő oda- és
visszautazást – merül fel.

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


Indokolt  esetben  a  helyi  utazási  költség  is  megtéríthető,  ilyenek
például  a  nagyobb  városok,  ahol  a  járási  hivatal  megközelítése
tömegközlekedési eszköz nélkül igen nehézkes.

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.).
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.

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

 Nincs.

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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