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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

Az  első  ízben  történő  találkozás  alkalmával,  illetve  a  munkáltató
alapadataiban  bekövetkezett  változás  esetén  a  Foglalkoztatói
adatlap. Feltárt üres állás esetén a Munkaerőigény bejelentőlap.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illetékmentes.

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

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

A  munkáltató  székhelyének  (telephelyének)  megfelelően  illetékes
járási hivatal foglalkoztatási osztálya, vagy az ország bármelyik járási
hivatal foglalkoztatási osztálya.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A járási hivatal foglalkoztatási osztályának fő tevékenysége az állami
foglalkoztatási  szerv álláskínálatának  bővítése  érdekében  végzett
foglalkoztatói kapcsolattartási tevékenység, különösen a járási hivatal
foglalkoztatási osztály illetékességi területén működő új foglalkoztatók
és  üres  álláshelyek  feltárása,  valamint  a  foglalkoztatókkal
szolgáltatási szerződés kötése.

A munkáltatói kapcsolattartás, az állásajánlatok felkutatásának,
begyűjtésének módszerei:
Személyes kapcsolattartás, kölcsönös információcsere levelezés, fax
útján, e-mail-en, telefonon keresztül, munkáltatói fórumok szervezése,
tájékoztató  levelek,  hírlevelek  kiküldése,  szóróanyagok,  plakátok
kihelyezése, állásbörzék szervezése. A munkáltatói kapcsolattartásra
biztosítanak  alkalmat  a  munkaerőpiaci  prognózisok,  a  munkaerő-
gazdálkodási  felmérések,  a  létszámleépítések  lebonyolításának
folyamata, a Munkaközvetítést Elősegítő Bizottságokban  (MEB) való
részvétel, csoportos tájékoztatók.

A munkáltatói kapcsolattartást a járási hivatal foglalkoztatási osztálya
az állást kínálókkal együttműködve folytatja.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

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.

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

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

Időpontfoglalás Nem lehetséges.
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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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