
Ssz. Főosztály Osztály
I. fokú hatósági ügytípus 

megnevezése

A jogkört megállapító jogszabályhely pontos 

megjelölése
Jogorvoslat módja

A jogorvoslatra 

vonatkozó 

jogszabályhely 

pontos megjelölése

Eljárás 

megindításának 

módja

Kérelemhez csatolandó, jogszabályban előírt 

mellékletek felsorolása vagy a csatolandó 

mellékleteket meghatározó jogszabályhely 

feltüntetése

Ügyintézési határidő

Eljárási illeték (I)/ 

igazgatási szolgáltatási 

díj (D) összege

1 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci Bérgarancia támogatás

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 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre
A bérgarancia alapról szóló 1994. évi LXVI 

törvény
8 nap 0

2 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

Munkaerő-piaci program 

kidolgozásának, 

megvalósításának 

megállapítása

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 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre általános 0

3 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

Munkaerő-piaci 

szolgáltatást nyújtók 

részére támogatás 

megállapítása

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 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

A munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az 

azokhoz kapcsolódóan nyújtható 

támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM 

rendelet 

általános 0

4 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

Hatáskörébe utalt egyes 

foglalkoztatást elősegítő 

támogatás megállapítása

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 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, 

valamint a Munkaerőpiaci Alapból 

foglalkoztatás válsághelyzetetek kezelésére 

nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) 

MüM rendelet

általános 0

5 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

A harmadik országbeli 

állampolgárok 

magyarországi 

foglalkoztatásának nem 

összevont kérelmezési 

eljárás alapján történő 

engedélyezése

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 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

-        a harmadik országbeli állampolgárok 

magyarországi foglalkoztatásának nem 

összevont kérelmezési eljárás alapján történő 

engedélyezéséről, az engedélyezési 

kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és 

megyei kormányhivatal munkaügyi 

központjának az összevont kérelmezési 

eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, 

valamint a Magyarországon engedélymentesen 

foglalkoztatható harmadik országbeli 

állampolgárok magyarországi 

foglalkoztatásának bejelentéséről, és a 

munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 

28.) Korm. rendelet

15 nap 0

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLYÁNAK ELSŐFOKÚ HATÓSÁGI ÜGYKÖREI



6 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

A harmadik országbeli 

állampolgárok 

magyarországi 

foglalkoztatásának 

összevont kérelmezési 

eljárás alapján kiadott 

tartzkodási engedélyhez 

szükséges szakhatósági 

állásfoglalás kiadása

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 10.§

NGM

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 4.§ (1) 

bek. Ld.)pont

kérelemre

-        a harmadik országbeli állampolgárok 

magyarországi foglalkoztatásának nem 

összevont kérelmezési eljárás alapján történő 

engedélyezéséről, az engedélyezési 

kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és 

megyei kormányhivatal munkaügyi 

központjának az összevont kérelmezési 

eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, 

valamint a Magyarországon engedélymentesen 

foglalkoztatható harmadik országbeli 

állampolgárok magyarországi 

foglalkoztatásának bejelentéséről, és a 

munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 

28.) Korm. rendelet

15 nap 0

7 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

A Magyarországon 

engedélymentesen 

foglalkoztatható 

harmadik országbeli 

állampolgárok 

foglalkoztatása 

bejelentésének 

nyilvántartásba vétele, és 

a bejelentésről kiállított, a 

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 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

a harmadik országbeli állampolgárok 

magyarországi foglalkoztatásának nem 

összevont kérelmezési eljárás alapján történő 

engedélyezéséről, az engedélyezési 

kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és 

megyei kormányhivatal munkaügyi 

központjának az összevont kérelmezési 

eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, 

valamint a Magyarországon engedélymentesen 

10 nap 0

8 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

A Magyarországon 

engedélymentesen 

foglalkoztatható EGT-

állampolgárok 

foglalkoztatása 

bejelentésének 

nyilvántartásba vétele, és 

a bejelentésről kiállított, a 

Ket. szerinti hatósági 

bizonyítványnak minősülő 

„Igazolás” kiadása

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 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

a harmadik országbeli állampolgárok 

magyarországi foglalkoztatásának nem 

összevont kérelmezési eljárás alapján történő 

engedélyezéséről, az engedélyezési 

kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és 

megyei kormányhivatal munkaügyi 

központjának az összevont kérelmezési 

eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, 

valamint a Magyarországon engedélymentesen 

foglalkoztatható harmadik országbeli 

állampolgárok magyarországi 

foglalkoztatásának bejelentéséről, és a 

munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 

28.) Korm. rendelet

10 nap 0

9 Foglalkoztatási Közfoglalkoztatási

Hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz 

nyújtható támogatások

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 10.§

BM

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 8.§ (1) 

bek. Ld.)pont

hivatalból és 

kérelemre is
általános 0



10 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

Munkaerő-kölcsönzők és 

magán munkaközvetítők 

hatósági nyilvántartásba 

vétele

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 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

 a munkaerő-kölcsönzési és a magán-

munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba 

vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

általános 3 000 Ft

11 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

A magán-

munkaközvetítési 

tevékenység tekintetében 

a szolgáltatási 

tevékenység 

megkezdésének és 

folytatásának általános 

szabályairól szóló törvény 

szerint a szolgáltatás 

felügyeletével összefüggő 

hatósági feladatok

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 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  
hivatalból és 

kérelemre is

 a munkaerő-kölcsönzési és a magán-

munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba 

vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

általános 0

12 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

 Álláskeresők vállalkozóvá 

válását elősegítő 

támogatás tőkejuttatás 

részének megállapítása

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 10.§

bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

 A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, 

valamint a Munkaerőpiaci Alapból 

foglalkoztatás válsághelyzetetek kezelésére 

nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) 

MüM rendelet

60 nap 0




















