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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

- A  munkáltató  részéről:  Foglalkoztatói  adatlap  és
Munkaerőigény bejelentőlap.

- A  munkát  kereső  ügyfél  személyes  adatait  tartalmazó
dokumentációk  (személyazonosító  igazolvány,
lakcímkártya, stb.).

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő
Ügyintézési,  jogorvoslati  határidő  nincs,  az  ügyintézés
folyamatos.

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

A munkaerőigényt  annál  a  járási  hivatal  foglalkoztatási  osztályánál
kell  bejelenteni,  amelynek illetékességi  (működési)  területén  a
munkaerő foglalkoztatása történik. 

Ettől eltérően, ha

a)  a  munka  természetéből  adódóan  a  munkavégzés  több  járási
hivatal területére terjedhet ki, a munkavégzés megkezdése szerinti
járási hivatal foglalkoztatási osztályánál,

b) a munkaerő foglalkoztatása a foglalkoztató több - különböző járási
hivatal  területén  lévő  -  telephelyén  történik,  a  foglalkoztató
székhelye  szerinti  járási  hivatal  foglalkoztatási  osztályánál  kell
bejelenteni.

A munkaerőigény bejelentés elektronikus úton is benyújtható a
Virtuális Munkaerőpiac Portálon keresztül.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A  munkát  keresők  és  az  állást  kínálók  találkozásának
elősegítése  annak  érdekében,  hogy  közöttük  foglalkoztatásra
irányuló  jogviszony  jöjjön  létre.  A  munkaközvetítést  a  járási
hivatal foglalkoztatási osztálya a munkát kereső személyekkel,
valamint az állást kínálókkal együttműködve folytatja.

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.).

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

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

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/tart/kapcsolat/osztaly


atban 

Időpontfoglalás Nem lehetséges.
Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

http://vmp.munka.hu/ 

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.

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