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

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 foglakoztatás helye (székhely vagy telephely) 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  munkaviszony  fenntartását  elősegítő  képzési  támogatás
lehetőségéről a foglalkoztatás helye (székhely vagy telephely) szerint
illetékes járási  hivataltól  érdeklődhet.  A támogatás iránti kérelmét a
munkaadó székhelye vagy telephelye vagy fióktelepe szerint illetékes
járási  hivatalhoz  kell  benyújtania.  A  támogatás  nem  érhető  el
általánosan  mindenkor  és  mindenhol  az  ország  területén,  ezért  is
fontos az előzetes tájékozódás.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A képzésekben történő részvétel  akkor  támogatható,  ha a képzési
támogatásban  részesülő  személyek  további  foglakoztatása,
munkaviszonyaik fenntartása képzés nélkül nem biztosítható.  

Támogatás mértéke:
Képzési  támogatásként  a  képzési  költség  teljes  vagy  részbeni
átvállalása  és  kereset-kiegészítés  adható.  A  kereset-kiegészítés  a
képzést megelőzően elért havi átlagjövedelem és a képzés alatt elért
kereset különbözetéig terjedhet.

Támogatásra jogosultak köre:
A támogatást az a munkaadó igényelheti, aki olyan munkaviszonyban
állót foglalkoztat, akinek a továbbfoglalkoztatása képzés nélkül nem
biztosítható.

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


A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha

- a munkaadó írásban vállalja  a képzésben részt vevőknek a
képzés befejezését  követő legalább a képzés időtartamával
azonos továbbfoglalkoztatását,

- a munkaadó a képzés költségeihez hozzájárul,  kivéve, ha a
képzésben  részt  vevő  munkavállaló  a  támogatás  iránti
kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte,

- a  képző  intézmény  és  a  képzés  programja  megfelel  a
jogszabályi feltételeknek.

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.

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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