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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.)

- Munkaerőigény bejelentő lap.

- Még 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 25
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. 

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Munkatapasztalat-szerzést segítő támogatás annak a munkaadónak
nyújtható,  aki  megfelelő  munkatapasztalatot  nyújtó  munkahelyen  a
szakképzettséggel  rendelkező  pályakezdő  álláskereső
szakképzettségének  megfelelő  munkakörben,  legalább  napi  négy
órás  munkaidőben,  legalább  365  nap  időtartamban  munkaviszony
keretében történő foglalkoztatását vállalja. 

Megfelelő munkatapasztalatot nyújtó munkahely az, 
- amelynél  a  munkakör  a  pályakezdő  álláskereső  képzettségi

szintjének megfelel, és

- a pályakezdő álláskereső egészségi állapota szerint a munka

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


elvégzésére alkalmas, és

- a munkahely és a lakóhely között naponta – tömegközlekedési
eszközzel – történő oda - és visszautazás ideje a három órát,
illetve  tíz  éven  aluli  gyermeket  nevelő  nő  és  tíz  éven  aluli
gyermeket  egyedül  nevelő  férfi  esetében  a  két  órát  nem
haladja meg.

Támogatás időtartama, mértéke: 
A támogatást a foglalkoztatás időtartamára, de legfeljebb 365 napra
lehet megállapítani.

Ha a pályakezdő támogatott munkaviszonya 365 napnál rövidebb idő
után  megszűnik,  újbóli  foglalkoztatása  esetén  a  365  napból
fennmaradó időtartamra nyújtható támogatás.

A  támogatás  mértéke  a  szakképzettséggel  rendelkező  pályakezdő
álláskereső  bruttó  munkabére  és  a  ténylegesen  átutalásra  kerülő
szociális hozzájárulási adónak 50-100%-ig terjedhet.

A  támogatásra  való  jogosultság,  illetve  a  támogatás  mértékének
megállapításánál  a  pályakezdő  álláskeresőnek  a  munkakör
betöltéséhez szükséges legmagasabb szakképesítését, illetve iskolai
végzettségét kell figyelembe venni.

A támogatás  összege  –  a  bérköltség  100 százalékának  megfelelő
támogatása esetén – havonta nem haladhatja meg

a) az alapszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdő esetében a
kötelező  legkisebb  munkabér  és  a  szociális  hozzájárulási  adó
összegét,

b)  a  középszintű  vagy  középfokú  szakképesítéssel,  illetve
szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkező
pályakezdő  esetében  a  kötelező  legkisebb  munkabér
másfélszeresét,

c) az emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítéssel, illetve felsőfokú
iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében a kötelező
legkisebb munkabér kétszeresét.

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. 

Az  a  munkaadó,  aki  a  szakképzettséggel  rendelkező
pályakezdő  álláskereső  munkatapasztalat  szerzésének
támogatására,  a  létszámleépítések  megelőzése  érdekében  a
részmunkaidős  foglalkoztatás  támogatására,  továbbá  a
foglalkoztatás  bővítését  szolgáló  bértámogatásra,  valamint
munkahelymegőrzés  és  munkahelyteremtés  támogatására
vonatkozó  általa  aláírt  hatósági  szerződésben  foglaltakat
megszegte,  a  kötelezettségszegés  tényének  jogerős
megállapításától számított három éven belül szakképzettséggel



rendelkező  pályakezdő  álláskereső  munkatapasztalat-
szerzésének támogatásában nem részesülhet.

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  szakképzettséggel  rendelkező,  pályakezdő  álláskeresők
munkatapasztalat-szerzésének  és  a  létszámleépítések  megelőzése
érdekében  a  részmunkaidős  foglalkoztatás  támogatásáról  szóló
70/2009. (IV. 2.) Korm. 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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