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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  Országos  Idegenrendészeti
Főigazgatóság Regionális Igazgatósága által kiállított okirat.

- Iskolai végzettséget, valamint szakképzettséget igazoló okmányok,
nyelvvizsga bizonyítvány, jogosítvány.

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 kérelmet  személyesen  a lakóhely,  tartózkodási,  vagy szálláshely
szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán, illetve illetékes
járási hivatal foglalkoztatási osztályának küldött elektronikus levélben
lehet benyújtani.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Azok a személyek, akik nem kérik / nem kérhetik álláskeresőként való
nyilvántartásba  vételüket  (például  munkaviszonyban  állók  stb.),  de
igénybe kívánják venni a munkaerőpiaci szolgáltatásokat a közvetítés
kivételével. 

Szolgáltatást kérő: 
– az a személy, aki a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által vagy

a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya támogatásával nyújtott
munkaerőpiaci  szolgáltatások  
(a  munkaközvetítés  kivételével  munkaerőpiaci  és  foglalkozási
információ nyújtása, munka-, pálya-, álláskeresési,  rehabilitációs,
és pszichológiai tanácsadás) igénybevétele érdekében, hozzájárul
adatainak e célból történő nyilvántartásba vételéhez. 

– azok a harmadik országbeli  állampolgárok,  akik az álláskeresési
célú tartózkodási engedély iránti kérelmet a szálláshelyük szerint
illetékes  Országos  Idegenrendészeti  Főigazgatóság  Regionális
Igazgatóságán  terjeszthetik  elő  formanyomtatványon,  a  kutatási
vagy tanulmányi célú tartózkodási engedély érvényességi idejének
lejártát megelőző tizenöt nappal.  A kérelem mellékletét  képezi a
hitelt érdemlő igazolás arra vonatkozóan, hogy az érintett személy
állást keres Magyarországon. A harmadik országbeli kutatóknak és
hallgatóknak  lehetőségük  van  arra,  hogy  miután  befejezték
kutatási  tevékenységüket  vagy  tanulmányaikat,  tartózkodási
engedély  alapján  álláskeresés  céljából  legalább  kilenc  hónapig

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


Magyarország  területén  maradjanak.  Ehhez  igazolniuk  kell  a
tartózkodási  engedélyt  kiállító  hatóság,  azaz  a  Bevándorlási  és
Menekültügyi  Hivatal  részére  hitelt  érdemlően,  hogy  állást
keresnek  Magyarországon.  Hitelt  érdemlő  igazolást  jelent  a
szolgáltatást  kérőként  történő  nyilvántartásba  vételről  kiállított
igazolás.

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.
A  munkaerőpiaci  szolgáltatásokról,  valamint  az  azokhoz
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM
rendelet

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló  2007.  évi  
II. törvény (Harmtv.).

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló  2007.  évi  
II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) 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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