
 

 

 

Hatósági ügyek, ügyleírások 

 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

 

Társadalombiztosítási rész 

 

Adatbázis kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály 

 

A Kormányhivatal által folytatott adatbázis kezelési, megtérítési és méltányossági 

ügyekkel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók a 

Nemzeti Alapkezelő és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján, az 

alábbi linkeken érhetőek el: 

Méltányosságból megállapítható ellátások 
 

1. Méltányosságból adható egyszeri segély 
 
Az egészségbiztosító méltányosságból a biztosítottat  és kizárólag egészségügyi 

szolgáltatásra jogosult személyt indokolt esetben segélyben részesítheti. (Ebtv. 50. § 

(5) bek.) 

 
További információk: 
 
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellataso
k/betegseg_eseten/segely 
 

2. Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások 
 

Az egészségbiztosítási szerv – az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésében 

meghatározott keretek között – méltányosságból csecsemőgondozási díjat, 

gyermekgondozási díjat és táppénzt akkor állapíthat meg a biztosított részére, ha a 

biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik. (Ebtv. 50. § (1) bek.). 

A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. Ebtv. Vhr. 

31/D. § (1) bek.) 

 
További információk, nyomtatvány: 
 
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellataso
k/KOZOS_SZABALYOK_PEO/meltanyossag_peo 
http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_534071.html 
 

3. Méltányosságból megállapítható egyszeri segély és kivételes-nyugellátás 

emelés 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/betegseg_eseten/segely
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/betegseg_eseten/segely
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/KOZOS_SZABALYOK_PEO/meltanyossag_peo
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/KOZOS_SZABALYOK_PEO/meltanyossag_peo
http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_534071.html
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Az egyszeri segély és a kivételes nyugellátás emelés megállapítása iránti kérelmet 

formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös 

méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a kérelmezett ellátás megállapítását 

indokolják. A kérelmet minden esetben indokolni kell, ahol lehetséges igazolásokkal 

(rezsiszámlák másolata, havi gyógyszerköltség igazolása, kórházi zárójelentés, 

temetési számla másolata, stb.) alá kell támasztani. 

 

Egyszeri segély évente csak egy alkalommal akkor állapítható meg, ha a kérelmező 

olyan élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását veszélyezteti, továbbá ha a 

kérelmező havi jövedelme nem haladja meg 

a.) a 75.000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, 

b.) a 85.000 forintot, ha a kérelmező egyedül él. 

 

Kivételes nyugellátás emelés annak a nyugellátásban részesülő személynek 

engedélyezhető, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a számára 

folyósított rendszeres pénzellátás együttes havi összege a 85.000,- forintot nem 

haladja meg. Nem engedélyezhető a nyugellátás megállapítását, továbbá a korábbi 

kivételes nyugellátás emelést követő 3 éven belül. 

 

További információk: 

 Tájékoztató egyszeri segély engedélyezéséről 

 Tájékoztató nyugellátások méltányosságból történő emeléséről 

http://www.onyf.hu/hu/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Item

id=208 

 

Az igényérvényesítéshez szükséges nyomtatványok letöltési helye (nyomtatványtár) 

 K16 - Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez 

 K17 – Kérelem – adatlap egyszeri segély igényléséhez 

https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp 

 
 
Gyógyszertári finanszírozási előleg 
 
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 

gyógyfürdő ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról 

szóló 134/199. (VIII. 31.) Kormányrendelet 6/A – 6/B. §-ai rendelkeznek a gyógyszertári 

finanszírozási előleg igényléséről, a jogosultsági feltételekről. A közforgalmú 

gyógyszertár részére, a működtetésére jogosult társas vállalkozás, vagy egyéni 

vállalkozó a tárgyév március 31. napjáig kérelmezheti az előleg folyósítását. 

 
További információk: 

http://www.onyf.hu/hu/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=208
http://www.onyf.hu/hu/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=208
https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
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http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodes

re_vonatkozo_adatok/a_hatosagi_ugyek_intezesenek_rendjevel_kapcsolatos/gyogysz

ertari_fin_eloleg 

 

Egyéb hatósági ügyek 
 

1. Megállapodások megkötése 
 

2017. július 1. napjától a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a 

továbbiakban: Tbj.) 34-35. §-ainak rendelkezései alapján a kormányhivataloknál: 

1. szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére (biztosítási jogviszony 

hiányában vagy annak szünetelése esetén), 

2. felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott 

tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében, 

3. öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati 

idő szerzése céljából, 

4. az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás 

idejére 

megállapodások köthetők. 

 

A megállapodások megkötéséhez szükséges benyújtani az igénylő személyazonosító 

okmányait és a TAJ számát igazoló hatósági igazolványt. Amennyiben a 

megállapodást más személyre kötik, úgy mind a megállapodást kötő, mind a jogszerző 

okmányait be kell nyújtani. 

 

A megállapodás kötés kérelemre indul, az ONYF által rendszeresített nyilatkozat és 

adatközlő lap segítségével. 

 

A szükséges formanyomtatványok az alábbi linken érhetőek el: 

 

N10, N11 - https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp 

 
2. Tartozás mérséklése, elengedése, fizetési könnyítés engedélyezése 

 

2017. július 1. napjától a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet 3. § (3) bekezdés b) 

pontja alapján az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye 

szerint illetékes kormányhivatal jár el a tartozás mérséklésére, elengedésére és 

fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló ügyekben, ha a tartozást a járási hivatal 

vagy a kormányhivatal írta elő. 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/a_hatosagi_ugyek_intezesenek_rendjevel_kapcsolatos/gyogyszertari_fin_eloleg
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/a_hatosagi_ugyek_intezesenek_rendjevel_kapcsolatos/gyogyszertari_fin_eloleg
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/a_hatosagi_ugyek_intezesenek_rendjevel_kapcsolatos/gyogyszertari_fin_eloleg
https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
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A kérelmet az ONYF által közétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon lehet 

benyújtani, melyet az alábbi linken lehet elérni: 

 

K21 - https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp 

 

3. Jogalap nélkül felvett ellátások költségei 
 

Aki egészségbiztosítási pénzbeli ellátást (táppénz, csecsemőgondozási díj, 

gyermekgondozási díj), baleseti táppénzt vagy utazási költségtérítéshez nyújtott 

támogatást jogalap nélkül vesz fel, köteles visszafizetni, ha erre a felvételtől számított 

kilencven napon belül írásban kötelezték. (Ebtv. 66. §) 

 
Bővebb információk: 
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/ellatasok_koltseg
einek_megterittetese/jogalap_nelkul_felvett_ellatasok_koltsegei 
 

4. Balesettel okozott ellátások költségeinek a megtérítése 

 

A balesetek bekövetkezésével járó egészségügyi szolgáltatások, egészségbiztosítási 

pénzbeli ellátások összegét az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozzák. A 

megtérítés igényt az egészségbiztosító (kormányhivatal) minden olyan esetben 

érvényesíti, amikor a sérülés bekövetkezésért nem a sérült tehető felelőssé: 

munkabalesetek, üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedések, illetve bármely olyan 

baleset, amelyet nem a sérült, hanem más személy okozott. 

 

További információk: 

http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/ellatasok_koltseg
einek_megterittetese/balesettel_okozott_ell_ktg_megterittetese 
 

5. Első fokú hatósági jogkörben hozott társadalombiztosítási határozattal szembeni 

jogorvoslati lehetőség 

 

2017. január 1-től nincs helye fellebbezésnek azokban az ügyekben, ahol az elsőfokú 

döntést a megyei kormányhivatal vezetője hozta. 

 

További szabályok: 

http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellataso
k/KOZOS_SZABALYOK_PEO 
 
 

Nyugdíjbiztosítási nyilvántartás 

https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/ellatasok_koltsegeinek_megterittetese/jogalap_nelkul_felvett_ellatasok_koltsegei
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/ellatasok_koltsegeinek_megterittetese/jogalap_nelkul_felvett_ellatasok_koltsegei
http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/ellatasok_koltsegeinek_megterittetese/balesettel_okozott_ell_ktg_megterittetese
http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/ellatasok_koltsegeinek_megterittetese/balesettel_okozott_ell_ktg_megterittetese
http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/KOZOS_SZABALYOK_PEO
http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/KOZOS_SZABALYOK_PEO
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1. Adatszolgáltatás 

 

A nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj-megállapításhoz szükséges, adatokat a 

foglalkoztató, a foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági 

őstermelő, és a Tbj. 56/A. §-ában meghatározott, Magyarországon be nem jegyzett 

foglalkoztató képviselője vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott 

2010. január 1-jét megelőző időszak vonatkozásában köteles a megyei kormányhivatal 

nyugdíjbiztosítási szakterülete részére megküldeni. Az eljáró szerv felhívására az 

adatokat 15 napon belül közölni kell. 

 

További információk: 

http://www.onyf.hu/hu/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Item

id=208 

 

2. Társadalombiztosítási egyéni számla 

 

A társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenként tartalmazza a 

biztosított természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási 

adóazonosító jelét; a biztosított után 2012. december 31-ét követő időszakra bevallot 

nyugdíjjárulék összegére vonatkozó, az állami adóhatóságtól átvett adatokat; a 

megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék összegét és a megállapodással érintett 

időszakot, valamit a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás összegéből levont 

nyugdíjjárulék összegét, és az ellátás folyósításának időtartamát. (Tny. 96/A. §) 

 

További információk: 

http://www.onyf.hu/hu/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Item

id=208 

 

3. e-NYENYI 

 

Az e-NYENYI rendszer a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatások elektronikus úton 

történő teljesítését teszi lehetővé. 

 

További információk: 

https://e-ugyintezes.onyf.hu/enyenyi 

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

 

http://neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/jogszabalyfigyelo/jogszabalyvaltozasok 

http://www.onyf.hu/hu/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=208
http://www.onyf.hu/hu/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=208
http://www.onyf.hu/hu/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=208
http://www.onyf.hu/hu/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=208
https://e-ugyintezes.onyf.hu/enyenyi
http://neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/jogszabalyfigyelo/jogszabalyvaltozasok
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http://www.onyf.hu/hu/dokumentumok/jogszabalyok.html?id=18 

 

 

Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály 

 

A Kormányhivatal által folytatott egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási 

ellenőrzésekkel kapcsolatos tájékoztatók a Nemzeti Alapkezelő és az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján, az alábbi linkeken érhetőek el: 

Egészségbiztosítási ellenőrzés 

Az egészségbiztosítási ellenőrzés a társadalombiztosítási kifizetőhelyek 

egészségbiztosítási pénzbeli és baleseti ellátások megállapításával, folyósításával és 

elszámolásával, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos tevékenységét ellenőrzi átfogó, téma, cél-, utó- és záró 

ellenőrzés keretében. Az ellenőrzések során feltárt jogszabálysértés esetén a 

szükséges intézkedés megtételét, végzések, határozatok, fizetési meghagyások 

kibocsátását végzi. A kifizetőhely megszűnése esetén záró ellenőrzést tart, a 

kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál a társadalombiztosítási feladatok 

ellátását ellenőrzi. 

Korábbi dokumentumok: 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/ellenorzesek 

 

Nyugdíjbiztosítási ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés célja, hogy a biztosítottak, az ellátást igénylők érdekében a hatályos 

jogszabályi előírások alapján segítsék a nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartásba 

vételét, egyeztetési eljárás lefolytatását, vagy a nyugdíjak és minden olyan ellátás 

elbírálását, amelynek megállapítását és/vagy folyósítását jogszabály a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe utalja. A nyugdíjbiztosítási feladatok 

maradéktalan ellátása érdekében - a kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó 

adatszolgáltatásra (nyilvántartásra) kötelezettek körében - járuljon hozzá a jogszabályi 

előírások betartásához (betartatásához), a jogkövetés, az egységes jogalkalmazás 

biztosításához. 

 

További információk: 

http://www.onyf.hu/hu/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Item

id=208 

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

http://www.onyf.hu/hu/dokumentumok/jogszabalyok.html?id=18
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/ellenorzesek
http://www.onyf.hu/hu/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=208
http://www.onyf.hu/hu/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=208
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http://neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/jogszabalyfigyelo/jogszabalyvaltozasok 

http://www.onyf.hu/hu/dokumentumok/jogszabalyok.html?id=18 

 

Foglalkoztatási rész 

 

Közfoglalkoztatási Osztály, Munkaerő-piaci és Alapkezelő Osztály  

 

1.) Bérgarancia támogatás  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje:  

Postai úton (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.)  

 

Ügyfélfogadás ideje: 

 Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12  

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.  

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824  

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu  

 

Időpontfoglalás: nem szükséges  

 

Ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): döntés 8 napon belül, a 

támogatás utalása 15 napon belül történik, fellebbezés esetén a fellebbezési határidő a 

döntés átvételét követető 15 nap.  

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-

content=ma_tamogatas_bergarancia&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése:  

https://tea.munka.hu/NMH.TEA.Web/Login.aspx  

 

2.) A csoportos létszámleépítés 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: 

Bejelentés a csoportos létszámleépítésről, az eljárás illetékmentes.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: 

 Személyesen vagy postai úton (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.)  

 

http://neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/jogszabalyfigyelo/jogszabalyvaltozasok
http://www.onyf.hu/hu/dokumentumok/jogszabalyok.html?id=18
mailto:vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-content=ma_tamogatas_bergarancia&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-content=ma_tamogatas_bergarancia&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
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Ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12  

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.  

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824  

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

Időpontfoglalás: nem szükséges  

 

Ügyintézés határideje (elintézési): 21 nap  

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok:  

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ma_csoportosletszam  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése:  

https://estat.munka.hu/WebEstat/foglalkoztatoLogin.jsp  

 

3.) A járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak elsőfokú hatósági döntései elleni 

jogorvoslat  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: 

Kérelem, az eljárás illetékmentes.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Személyesen vagy postai 

úton (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.)  

 

Ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12  

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.  

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824  

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu  

 

Időpontfoglalás: nem szükséges  

 

Ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): Az ügyintézési határidő 21 

nap, a másodfokú határozatot Kormányhivatal kézbesíti az ügyfél részére. A hatóság 

jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított 30 napon belül 

jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni a közigazgatási ügyekben (Veszprémi 

mailto:vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ma_csoportosletszam
https://estat.munka.hu/WebEstat/foglalkoztatoLogin.jsp
mailto:vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
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Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) eljáró bíróságtól. A keresetet 3 példányban kell 

benyújtani az elsőfokú határozatot hozó szervnél.  

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A sérelmesnek tartott határozat vagy végzés 

ellen az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás 

egyéb résztvevője fellebbezési kérelemmel élhet. A kérelmet az elsőfokú határozatot hozó 

szervezeti egységnél kell benyújtani, a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül.  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány: A kérelemhez nincs 

rendszeresített formanyomtatvány.  

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: Nincs igénybe vehető elektronikus 

program.  

 

4.) EURES tanácsadás: 

Az EURES (European Employment Services) az EU/EGT+Svájc Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálatait átfogó rendszer, amelynek elsődleges célja az 

információnyújtás és tanácsadás a munkavállalók részére a külföldi álláslehetőségekről 

és a munkavállalási körülményekről, illetve segítségnyújtás a munkáltatók részére a 

külföldi munkaerő-toborzáshoz.  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: Az 

eljárás illetékmentes.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Személyesen vagy postai 

úton (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.)  

 

Ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12  

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.  

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824  

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

Időpontfoglalás: nem szükséges  

 

Ügyintézés határideje (elintézési határidő): 21 nap  

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatvány:  

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&cID=3388&rID=184&sw=EURE

S&content=afsz_eures_mi_az_eures  

http://tudastar.munka.hu/engine.aspx?page=eures  

 

mailto:vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
http://tudastar.munka.hu/engine.aspx?page=eures
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Az igénybe vehető elektronikus programok elérése:  

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu  

 

5.) Jogi tanácsadás  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: Az 

eljárás illetékmentes. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Személyesen (8200 

Veszprém, Megyeház tér 3.)  

 

Ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12  

 Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.  

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824  

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu  

 

Időpontfoglalás: nem szükséges  

 

Ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): határidő nélküli  

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Ingyenes jogi tanácsadást vehetnek igénybe 

magánszemélyek és vállalkozások egyaránt. A tanácsadás a munkáltatóknak, a 

vállalkozást alapítóknak és a munkavállalóknak hasznos segítséget nyújthat akár a 

cégalapítással, a foglalkoztatás jogi kérdéseivel kapcsolatban, akár munkaviszony 

létesítése, megszüntetése vagy egyéb munkajogi problémák esetén.  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány: nincsen  

 

6.) A munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vétele és folytatása  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: 

kérelem és mellékletei, 3000,- Ft általános tételű eljárási illeték.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Személyesen vagy postai 

úton (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.)  

 

Ügyfélfogadás ideje:  

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu
mailto:vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
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Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12  

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.  

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824 

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu  

 

Időpontfoglalás: nem szükséges  

 

Ügyintézés határideje (elintézési): amennyiben a kérelem, valamint a mellékletei 

hiánytalanok 8 nap (sommás eljárás), egyébként 21 nap, fellebbezés esetén a 

fellebbezési határidő a döntés átvételét követető 15 nap.  

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_munkaero_kolcsonzes  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány:  

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=nfsz_nyomtatvanyok  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése (statisztikai adatbázis):  

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_osszefogl_munkaero-kolcson_tevekeny - 

19 -  

 

7.) A magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vétele és folytatása 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: 

Bejelentés, mellékletek, 3000,- Ft általános tételű eljárási illeték. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Személyesen vagy postai 

úton (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.)  

 

Ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12  

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.  

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824 

E-mail cím: : vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu  

 

Időpontfoglalás: nem szükséges.  

 

Ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 21 nap, fellebbezés esetén 

a fellebbezési határidő a döntés átvételét követető 15 nap.  

 

mailto:vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_munkaero_kolcsonzes
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=nfsz_nyomtatvanyok
mailto:vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
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Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_magan_munkakozvetites  

 

Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány: A VEMKH Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Osztályán elérhető.  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése (statisztikai adatbázis):  

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_osszefogl_maganmunkakozv_tevekeny  

 

8.) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának 

engedélyezése  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya az egyéni munkavállalási 

engedély, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy 

foglalkoztatásának bejelentése esetén (összevont kérelmezési eljárásban a hatáskörrel 

rendelkező szerv a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, a Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztály az eljárásban szakhatóságként működik közre).  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: 

Kérelem és mellékletei, az eljárás illetékmentes.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Személyesen vagy postai 

úton (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.)  

 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12  

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.  

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824  

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

Időpontfoglalás: nem szükséges.  

 

Ügyintézés határideje (elintézési): Összevont kérelmezési eljárásban, a 

szakhatósági állásfoglalás kiadásának időtartama: 21 nap, amennyiben nincs szükség 

a munkaerő-piaci helyzet vizsgálatára, vagy engedélymentes a foglalkoztatás akkor 10 

nap, EU Kék Kártya esetében pedig 30 nap.  

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, valamint az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok:  

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_magan_munkakozvetites
mailto:vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
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http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_szolgaltatasok&switch-

content=ma_szolg_tajek_kulfoldiek_mo_munkavallalas&switch-zone=Zone1&switch-

render-mode=full  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése (statisztikai adatbázis):  

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_kulf_munkavall_mo-on  

 

9.) A munkaerő-piaci ellenőrzés  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: 

Pályázat és mellékletei, hatósági szerződés, a támogatás keretében foglalkoztatott 

közfoglalkoztatottak munkaügyi nyilvántartásai (közfoglalkoztatási szerződések, 

közvetítő lapok, jelenléti nyilvántartások, bérfizetési jegyzék, munkabér- és 

járulékfizetést igazoló bizonylatok, foglalkozás egészségügyi vizsgálat megtörténtét 

igazoló irat, a munkaviszony megszűnésének dokumentumai), munkaköri leírások, 

köztartozás mentességről igazolás, a támogatott személyek képzési dokumentumai, 

munkanapló, eredeti számlák, számlák, támogatás könyvelése  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Az eljárás hivatalból vagy 

bejelentés alapján indul, mely írásban vagy személyesen tehető.  

 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12  

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.  

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824  

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu  

 

Időpontfoglalás: nem szükséges  

 

Ügyintézés határideje (elintézési): 21 nap.  

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/munkaval-kapcsolatos-ugyek/munkaugyi-

kozponthoz-tartozo-ugyek/munkaero-piaci-hatosagi-ellenorzes  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány: - 

  

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: - 

 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_szolgaltatasok&switch-content=ma_szolg_tajek_kulfoldiek_mo_munkavallalas&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_szolgaltatasok&switch-content=ma_szolg_tajek_kulfoldiek_mo_munkavallalas&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_szolgaltatasok&switch-content=ma_szolg_tajek_kulfoldiek_mo_munkavallalas&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_kulf_munkavall_mo-on
mailto:vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/munkaval-kapcsolatos-ugyek/munkaugyi-kozponthoz-tartozo-ugyek/munkaero-piaci-hatosagi-ellenorzes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/munkaval-kapcsolatos-ugyek/munkaugyi-kozponthoz-tartozo-ugyek/munkaero-piaci-hatosagi-ellenorzes
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10.) A végelszámolás során a területi NFA-val szembeni tartozásról kiállított igazolás  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: 

Kérelem és mellékletei, 3000,- Ft általános tételű eljárási illeték.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Személyesen vagy postai 

úton (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.)  

 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12.  

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.  

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824  

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

Időpontfoglalás: nem szükséges.  

 

Ügyintézés határideje (elintézési): 21 nap.  

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A végelszámolás alatt álló cég igazolást kér a 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálytól, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

felé nincs tartozása.  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány: A kérelemhez nincs 

rendszeresített formanyomtatvány.  

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: Nincs igénybe vehető elektronikus 

program.  

 

11.) A vállalkozóvá válás elősegítésének támogatása  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: 

Pályázat és mellékletei, az eljárás illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §, továbbá a foglalkoztatást elősegítő 

támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 10. §.  

 

mailto:vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
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Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Postai úton, vagy 

személyesen (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.)  

 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12  

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.  

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824  

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

Időpontfoglalás: nem szükséges.  

 

Ügyintézés határideje (elintézési): a pályázatok elbírálásának határideje a pályázat 

benyújtását követő 2 hónap. A döntésről ezt követően a Kormányhivatal 15 napon belül 

írásban értesíti a pályázót. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Amennyiben a 

pályázó a döntéssel nem ért egyet, úgy a kézbesítéstől számított 30 napon belül a 

Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályánál 

(8200 Veszprém, Megyeház tér 3.) benyújtott keresettel élhet, és jogszabálysértésre 

hivatkozva kérheti a döntés felülvizsgálatát. Támogatást megítélő döntés esetén a 

hatósági szerződés aláírása legfeljebb a döntésről szóló értesítő levél átvételét követő 

30. napon lehetséges.  

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek/vallalkozova-valast-elosegito-

tamogatas201703 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: Nincs igénybe vehető elektronikus 

program.  

mailto:vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek/vallalkozova-valast-elosegito-tamogatas201703
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek/vallalkozova-valast-elosegito-tamogatas201703

