
Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték 

Ákr. 64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő Eljárás fő szabály szerinti fajtája Megengedett hiánypótlások száma Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó eljárásban meghozható döntés 

feltételét képezi-e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi az eljárás felfüggesztését Ákr. 48. 

§
Jogszabály kizárja-e az eljárás szünetelését Ákr. 49. § Ügyintézési határidő Ákr. 50. § Függő hatályú döntés Ákr. 43. § Szakhatóság közreműködése Ákr. 55. § Szakkérdés vizsgálata Jogszerű hallgatásnak van helye Jogorvoslat fajtája Ákr. 113. §

Jogszabályban meghatározott felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Bérgarancia támogatás Lehetséges

A bérgarancia támogatás iránti kérelem arra irányul, hogy a

felszámolási/ kényszertörlési eljárás hatálya alá került

gazdálkodó szervezetnek a munkavállalói felé fennálló,

kifizetetlen bértartozásait a kormányhivatal a Nemzeti

Foglalkoztatási Alap Bérgarancia Alaprészéből

megelőlegezze, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó

szervezetnek megfelelő összegű saját pénzügyi forrás

hiányában erre nincs lehetősége. A támogatás 2013. január 1-

jétől kezdődően a munkaerő-kölcsönző szervezetek és az

iskolaszövetkezetek bértartozásainak a megelőlegezésére is

szolgál, ha ezen szervezetek a bérfizetési kötelezettségüknek a 

munkavállalóik irányába azért nem tudnak eleget tenni, mert

szolgáltatásuk ellenértékét a felszámolás alá került gazdálkodó

szervezetek nem tudták kiegyenlíteni.

1994. évi LXVI. Törvény a Bérgarancia Alapról Igen

a felszámolási eljárás megindításának közzétételéről szóló 

jogerős végzés másolata, (a kényszertörlést elrendelő jogerős 

végzés másolata a Cégközlönyből/Csődértesítőből szerezhető 

be) 

a képviseletre jogosult felszámoló aláírási címpéldánya (aláírás-

minta is elfogadható), 

a követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés, 

bírósági határozat, fizetési meghagyás (a követelés jogalapjára 

és mértékére az Ákr. 62. §-a alapján a tényállás tisztázási 

kötelezettség körében egyéb dokumentum is bekérhető), 

kérelemben foglalt nyilatkozatok alátámasztására szolgáló 

mellékletek (amennyiben szükséges), 

külföldi gazdálkodó cég felszámolása esetén a támogatással 

érintett munkavállalók munkaszerződése magyar nyelven vagy 

ezek magyar nyelvű fordítása (amennyiben szükséges), 

forinttól eltérő pénznemben meghatározott bér esetén az 

átváltásról készült kimutatás (amennyiben szükséges), és 

a mérlegelési jogkörben történő támogatás igénylésének 

indokát alátámasztó iratok.

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 8 illetve 15 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

2. Országos közfoglalkoztatási támogatás Lehetséges

Az országos közfoglalkoztatók BM tervezési segédlet alapján

összeállított előzetes terveinek befogadása, az előkészítésre

nyitva álló határidőn belül döntés előkészítése és ezt követően

támogatási javaslat felterjesztése a BM részére. Támogató

(vagy részben támogató) miniszteri döntést követően a

támogatásra irányuló kérelem befogadása, annak

megfelelőségi ellenőrzése, ezt követően hatósági szerződés

megkötése, majd annak folyamatos figyelemmel kísérése,

ellenőrzése. A támogatott foglalkoztatók által benyújtott

elszámolási dokumentáció befogadása, tartalmi és alaki

szempontból való ellenőrzése, a támogatás folyósításával

kapcsolatos szakmai teljesítés igazolás és érvényesítés

pénzügyi feladatainak ellátása, és a hatósági szerződésben

foglaltak teljesítésének hatósági ellenőrzése. A támogatott

időszak leteltét követően a záró beszámoló vizsgálata, minden

esetben helyszíni ellenőrzés lefolytatása, illetve a hatósági

szerződés megszegése esetén az előírt intézkedések

határidőben való megtétele.

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításáról, 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, 375/2010. (XII.

31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható

támogatásokról, 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a

közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér

megállapításáról

Igen BM által meghatározottak szerint Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 nem nem nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

3.
Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás 

támogatás 
Kizárt

A legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve

rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban

részesülő személyek vállalkozói készségének,

hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve

vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése. A 3

millió forintig terjedő kamatmentes tőkejuttatás visszatérítendő

és /vagy vissza nem térítendő formában ( a tőkejuttatás az

értékhatáron belül részben visszatérítendő, részben vissza nem

térítendő formában is nyújtható). A pályázónak rendelkeznie kell 

a vállalkozás beindításához a beruházás bruttó költségének

legalább 20 %-át elérő saját forrással, továbbá anyagi

biztosítékkal (ingatlanfedezet/bankgarancia/kezesség) a

támogatás visszatérítéséhez, illetőleg a kötelezettségszegés

miatt történő visszafizetéséhez

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a

munkanélküliek ellátásáról 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a

foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-

piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére

nyújtható támogatásról

Nem Pályázati felhívásban meghatározottak szerint Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 nem nem nem 60 nap Igen: végzés Igen: végzés Nem Nem Közigazgatási per Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

4. Munkahelyteremtést elősegítő beruházási támogatás lehetséges

Vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtása a

munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást

biztosító, az Mt. 33. §-ában meghatározott munkaadó részére

az új munkahelyek teremtéséhez, meglévő munkahelyek

bővítéséhez, új technológia bevezetéséhez szükséges építési

költségekhez, ingatlanvásárláshoz, tárgyi eszközök és

immateriális javak beszerzéséhez.A pályázati eljárást és a

támogatás lebonyolítását a Nemzetgazdasági Minisztérium (a

továbbiakban: Minisztérium) koordinálása mellett az állami

foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei

kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) valósítják

meg. 

A pályázatokról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

dönt. A támogatásról szóló hatósági szerződést az állami

foglalkoztatási szervként eljáró – beruházás helye szerint -

illetékes megyei  kormányhivatal köti meg.

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a

munkanélküliek ellátásáról 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a

foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-

piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére

nyújtható támogatásról

Igen Pályázati felhívásban meghatározottak szerint Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 nem nem nem 60 nap Igen: végzés Igen: végzés Nem Nem Közigazgatási per Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztály



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.
Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi

foglalkoztatásának engedélyezése
Lehetséges

Harmadik országbeli állampolgár magyarországi

foglalkoztatása a jogszabályban meghatározottak kivételével -

munkavállalási engedélyhez vagy összevont engedélyhez

kötött. Munkavállalási engedély kiadására - általános

szabályok szerint - akkor kerül sor, ha a foglalkoztatás

időtartama maximum 90 nap illetve szezonmunka esetében

akkor, ha a foglalkoztatásra 120 napon belül legfeljebb 90

nap.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, - 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 

igen

Munkaerőigény benyújtása, amennyiben korábban nem

nyújtotta be a foglalkoztatás tervezett helye szerinti járási

hivatalnál.A harmadik országbeli állampolgár tevékenység

ellátásához szükséges szakképzettségéről, iskolai

végzettségéről szóló okirat hiteles másolata, valamint hiteles

magyar fordítása. Ha a harmadik országbeli állampolgárnak öt

éven belül volt korábbi engedélye valamely kormányhivatalnál

és a szakképzettségéről, iskolai végzettségéről szóló okirat a

kormányhivatal részére munkavállalási engedélyeztetési

ügyben becsatolásra került, a dokumentumot nem szükséges

csatolni, azt − a foglalkoztató kérelmére − az eljáró

kormányhivatal szerzi be, amennyiben az a kormányhivatal

rendelkezésére áll.A kérelem 6.6. pont 1-3. pontjainak

alátámasztására szolgáló magyar nyelvű dokumentum, vagy

annak hiteles másolata, illetve nem magyar nyelvű

dokumentum esetén annak hiteles magyar fordítása A

munkavállaló útlevelének másolata.

8. A kormányhivatal − az egyéni vállalkozó, illetve a

cégbíróság által nyilvántartott gazdasági társaság kivételével

− a foglalkoztatótól az azonosítására vonatkozóan további

adatok és okiratok becsatolását kérheti.

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Nem 5, 10 illetve 15 nap, Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

2.

Szakhatóságként történő közreműködés a harmadik

országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásának

összevont engedélyezési eljárásában

Kizárt

Az összevont kérelmezési eljárás olyan eljárás, amely az

általa benyújtott kérelem alapján a harmadik országbeli

állampolgárnak Magyarország területén való kilencven napot

meghaladó tartózkodása és meghatározott foglalkoztatóval

foglalkoztatási jogviszony létesítése engedélyezésére irányul

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, - 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 , A

harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és

tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény, A harmadik

országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V.

24.) Korm. rendelet engedélyezéséről

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 8,10, 15 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Nemzetgazdasági 

Minisztérium

3. Munkaerő kölcsönzők nyilvántartása Lehetséges

A munkaerő-kölcsönzést azon személy folytathat, aki a

rendelkezik a jogszabályban előírt feltételekkel. Aki munkaerő-

kölcsönzői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre

irányuló szándékát a székhelye szerint illetékes

kormányhivatalnak bejelenteni. A kormányhivatal a

tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet. A

munkaerő-kölcsönzőknek a székhelyükben, a nyilvántartási

adataiban bekövetkezett változásokat, illetve a tevékenységük

megszüntetést be kell jelenteniük, illetve az éves

tevékenységükről a tárgyévet követően adatszolgáltatást kell

nyújtaniuk. 

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és

a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba

vételéről és folytatásának feltételeiről

Igen

cégjegyzékben szereplő cég esetében a cég nevét és

adószámát tartalmazó nyilatkozat, a munkaerő-kölcsönzési

tevékenységet tartalmazó létesítő okirat három hónapnál nem

régebbi hiteles másolatát, az előírt végzettséget, szakmai

képesítést bizonyító oklevél hiteles másolatát, valamint –

szükség szerint –a gyakorlati időt bizonyító dokumentumot

(működési bizonyítványt, munkáltatói értékelést,

munkakönyvet), az e képesítéssel rendelkező személy

foglalkoztatása érdekében kötött munkaszerződést, külföldön

szerzett képesítés esetén annak magyarországi elismertetését

igazoló okiratot, az irodahelyiség használati jogát biztosító

okirat hiteles másolatát, eredeti letéti szerződést a vagyoni

biztosítékról (kivéve közhasznú kölcsönző esetén), közhasznú

kölcsönző esetén a mentorral kötött munkaszerződést, EGT-

ben bejegyzett kölcsönző cég esetén az alábbi

dokumentumok hiteles magyar fordítását:a vállalkozás

székhelye szerinti EGT-tagállam cégjegyzékébe vagy - ha a

működés feltétele más bírósági vagy hatósági

nyilvántartásbgazdasági társaság kivételével − a

foglalkoztatótól az azonosítására vonatkozóan további adatok

és okiratok becsatolását kérheti.

Igen Illeték Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 25 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

4. Magán-munkaközvetítők nyilvántartása Lehetséges

Az állami foglalkoztatási szerven kívül munkaközvetítést azon 

személy folytathat, aki a rendelkezik a jogszabályban előírt 

feltételekkel. Aki magán-munkaközvetítői tevékenységet kíván 

folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a székhelye 

szerint illetékes kormányhivatalnak bejelenteni. A 

kormányhivatal a tevékenység végzésére jogosultakról 

nyilvántartást vezet. A magán-munkaközvetítőknek a 

székhelyükben, a nyilvántartási adataiban bekövetkezett 

változásokat, illetve a tevékenységük megszüntetést be kell 

jelenteniük, illetve az éves tevékenységükről a tárgyévet 

követően adatszolgáltatást kell nyújtaniuk

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és

a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba

vételéről és folytatásának feltételeiről, 2009. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának

általános szabályairól, 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Igen

cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a nevét, illetve

adószámát tartalmazó nyilatkozatát, egyéni vállalkozó esetén

a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés

alapján kiadott igazolást, illetve ezek hiteles másolatát,

(azonban Sztv. szabályait is figyelembe kell venni az EGT

honosságú kérelmező esetén), az előírt képesítést bizonyító

oklevél hiteles másolatát, valamint – szükség szerint –a

gyakorlatot bizonyító dokumentumot (pl. működési

bizonyítványt, munkáltatói értékelést, munkakönyvet), az e

képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása érdekében

kötött munkaszerződést, eredeti letéti szerződést a vagyoni

biztosítékról.

Nem Illeték Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 25 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

5.
Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére adható 

támogatás
Lehetséges

A kormányhivatal pályázati eljárás eredményeként vissza nem

térítendő formában legfeljebb 3 év időtartamra támogatást

nyújthat: munkaerő-piaci és foglalkozási információ

nyújtásához elmaradott térségekben vagy a munka-erőpiacon

hátrányos helyzetben lévő rétegek számára, továbbá munka-,

pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai

tanácsadáshoz, illetve mentori szolgáltatás nyújtásához

azoknak a hátrányos helyzetű személyeknek , akiknek a

kormányhivatal e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta,

vagy helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás végzéséhez.

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a

munkanélküliek ellátásáról 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a

munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz

kapcsolódóan nyújtható támogatásról 6/1996. (VII. 16.) MüM

rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek

kezelésére nyújtható támogatásról
Nem Pályázati felhívásban meghatározottak szerint Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

II. fokú hatósági jogkör gyakorlása lehetséges
Járási Hivatalok fofglalkoztatási osztályai által I. fokon hozott

döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása

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

Nem Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztály


