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1. Ügytípus megnevezése: Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

 
járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyi igazolvány, 
- lakcímkártya, 
- adószámot tartalmazó adóigazolvány, 
- TAJ számot tartalmazó igazolvány, 
- legmagasabb iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítvány 
- munkáltatói igazolások 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 
- 

Alapvető eljárási szabályok: Az adatfelvételi, adategyeztetési eljárást követően a 
jogszabályi feltételeknek megfelelő ügyfél 
nyilvántartásba vételére kerülhet sor. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Keresőtevékenység, tanulói jogviszony megszűnését 
követően személyesen, illetve előzetes elektronikus 
regisztrációt követően a lakóhely, tartózkodási hely 
szerint illetékes foglalkoztatási osztályon. 

Ügyfélfogadás ideje: HÉTFŐ:  8 – 18 óráig 
KEDD:  nincs ügyfélfogadás 
SZERDA:  8 – 16 óráig 
CSÜTÖRTÖK: 13 – 16 óráig 
PÉNTEK:  8 – 12 óráig 
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Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 
Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Defaul
t.aspx 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Defaul
t.aspx 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_ker
esotevekenyseg.aspx 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 

- 492/2011/EU rendelet a munkavállalók Unión 
belüli szabad mozgásáról 

- 2/2011 (I. 14.) NGM rendelet az álláskeresőként 
való nyilvántartásba vételről, valamint 
nyilvántartásból való törlésről 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megillető jogok: 
 

- a szolgáltatások teljes körű igénybevétele 
- foglalkoztatást elősegítő munkaerő-piaci 

támogatások igénybevétele 
- munkaerő-piaci képzésekben, programokban való 

részvétel lehetősége 
- lakóhelyen kívüli álláskeresés útiköltségének 

utólagos megtérítése 
 
Az ügyfél kötelezettségei az együttműködés során: 
 

- jelentkezési kötelezettség háromhavonta 
személyesen, vagy elektronikusan 

- álláskeresését és elhelyezkedését befolyásoló 
körülményeiben bekövetkezett változás 
bejelentése 15 napon belül 

- maga is aktívan munkát keres 
- a foglalkoztatási szerv által felajánlott képzési 

lehetőséget elfogadja, igénybe veszi 
- a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot 

elfogadja 

 

 

 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_keresotevekenyseg.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_keresotevekenyseg.aspx
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2. Ügytípus megnevezése: Álláskeresési ellátások 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- munkáltatói igazolás(ok) munkaviszony 
megszűnése esetén 

- munkáltatói igazolás társadalombiztosítási 
kötelezettségek levonásáról és befizetéséről 

- jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás 
megállapításához 

- TB kiskönyv 
- tartozásigazolás 
- igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési 

segély megállapításához 
- TGYÁS/GYED, GYES, táppénz ellátásokról szóló 

igazolások 
- rehabilitációs ellátás, rokkantsági nyugdíj, 

rokkantsági járadék megállapító, megszüntető 
határozatai 

- gazdasági társaság tagjaként tagsági/társasági 
szerződés 

- vállalkozói tevékenység időtartamáról szóló 
igazolás 

- alkalmi munkavállalói könyv, egyszerűsített 
foglalkoztatás esetén egyszerűsített 
munkaszerződés 

- őstermelőként őstermelői igazolvány betétlappal 
együtt 

- amennyiben BV intézetben volt, annak 
időtartamáról szóló igazolás 

- amennyiben az ellátást folyószámlára kéri, a 
számlaszámot tartalmazó dokumentum 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 
- 

Alapvető eljárási szabályok: Az álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtásának 
napját megelőző három év (illetve a jogszabályban 
meghatározott időtartamokkal növelt időszakok) 
vizsgálata során kerülhet sor álláskeresési ellátás 
megállapítására. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Keresőtevékenység, tanulói jogviszony megszűnését 
követően személyesen, illetve előzetes elektronikus 
regisztrációt követően a lakóhely, tartózkodási hely 
szerint illetékes foglalkoztatási osztályon. 

Ügyfélfogadás ideje: HÉTFŐ:  8 – 18 óráig 
KEDD:  nincs ügyfélfogadás 
SZERDA:  8 – 16 óráig 
CSÜTÖRTÖK: 13 – 16 óráig 
PÉNTEK:  8 – 12 óráig 
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Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 
Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Defaul
t.aspx 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Defaul
t.aspx 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_ker
esotevekenyseg.aspx 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 

- 34/2009 (XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresési 
járadék és álláskeresési segély megállapításáról 
szükséges igazolólapról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megillető jogok: 
 

- a szolgáltatások teljes körű igénybevétele 
- foglalkoztatást elősegítő munkaerő-piaci 

támogatások igénybevétele 
- munkaerő-piaci képzésekben, programokban való 

részvétel lehetősége 
- lakóhelyen kívüli álláskeresés útiköltségének 

utólagos megtérítése 
- az ellátás időtartama szolgálati időnek minősül 
- egészségbiztosítási szolgáltatások esetében 

biztosított 
 
Az ügyfél kötelezettségei az együttműködés során: 
 

- jelentkezési kötelezettség háromhavonta 
személyesen, vagy elektronikusan 

- álláskeresését és elhelyezkedését befolyásoló 
körülményeiben bekövetkezett változás 
bejelentése 15 napon belül 

- maga is aktívan munkát keres 
- a foglalkoztatási szerv által felajánlott képzési 

lehetőséget elfogadja, igénybe veszi 
- a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot 

elfogadja 

 

 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_keresotevekenyseg.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_keresotevekenyseg.aspx


5 

3. Ügytípus megnevezése: Csoportos létszámleépítés 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Csoportos létszámcsökkentés szándékbejelentés, illetve 
döntésbejelentés nyomtatvány, mely az online felületen 
történő rögzítést követően kinyomtatható. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 
- 

Alapvető eljárási szabályok: A munkáltató a csoportos létszámleépítésben érintett 
székhelye vagy telephelye szerint illetékes foglalkoztatási 
osztályra benyújtja csoportos létszámleépítési szándékát, 
vagy döntését, mely jóváhagyást követően 
visszaigazolásra kerül.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A csoportos létszámleépítési szándék, illetve döntés 
online felületen történik. 

Ügyfélfogadás ideje: A csoportos létszámleépítési szándék, illetve döntés 
online felületen bármikor beküldhető. 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 
Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

https://estat.munka.hu 
 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

https://estat.munka.hu 
 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

https://estat.munka.hu 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 
- 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati 

tisztviselőkről 
- 2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók 
részére szervezett keretek között tájékoztató(k) tartása, a 
munkaviszonyuk megszűnését követő, a Foglalkoztatási 
Osztály által kínált lehetőségekről. 
A munkáltatónak kötelezettsége a telephelyén, illetve 
székhelyén a jogszabályban meghatározott mértékű 
létszámleépítési szándék, illetve döntés bejelentése. 

 

https://estat.munka.hu/
https://estat.munka.hu/
https://estat.munka.hu/
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4. Ügytípus megnevezése: Munkaközvetítés 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Foglalkoztatói adatlap 
- Munkaerőigény bejelentőlap 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 
- 

Alapvető eljárási szabályok: A Foglalkoztatói adatlap, Munkaerőigény bejelentő lap 
benyújtását követően nyilvántartásba vételre kerül, a 
bejelentett álláshely a munkáltató kérésének megfelelően 
hirdetésre kerül, valamint a nyilvántartásban szereplő 
álláskeresők közvetítésre kerülnek. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A Foglalkoztató adatlap, illetve a Munkaerőigény-
bejelentő lap a foglalkoztatási osztály illetékességi 
területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 
munkáltató által személyesen, postai, illetve elektronikus 
úton egyaránt benyújtható. 

Ügyfélfogadás ideje:  
- 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 
Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/Default
.aspx 
 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munka
adoknak_allasbejelentes.aspx 
 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

 
- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 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 támogatásokról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A munkáltató munkaerőigénye nyilvántartásba vételre 
kerül. A keresett álláshely hirdethető, álláskeresők 
közvetíthetőek rá, 60 napos érvényességi ideje egyszer 
hosszabbítható. 
A munkáltatónak kötelezettsége a jogszabályi 
feltételeknek megfelelő formában benyújtani 
munkaerőigényét, valamint a jogszabályi feltételeknek 
megfelelő formában alkalmazni a munkavállalót. 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_allasbejelentes.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_allasbejelentes.aspx
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5. Ügytípus megnevezése: EURES 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

 
- 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 
- 

Alapvető eljárási szabályok: Az ügyfél egyénileg intézi ügyét, az EURES tájékoztató 
funkciókat lát el, segítséget nyújt a tájékozódásban. 
Tájékoztatja az ügyfelet, hogy milyen teendők a 
legfontosabbak, ha munkát akar vállalni egy másik 
országban: 

- Célországok feltérképezése 
- Megbízható álláslehetőségek keresése; EURES 

portál 
- Álláspályázatok, Önéletrajzok készítése 
- Szálláskeresés külföldön, árak, díjak, kauciók. 
- Foglalások intézése, 
- Gyermekekkel, családtagokkal kapcsolatos ügyek 

intézése 
- Szállítási lista elkészítése 
- Közművek, szolgáltatások, postai küldemények, 

megrendelések kezelése, felfüggesztése, 
lemondása itthon. 

- Gépjárművel kapcsolatos ügyek intézése, 
- Bankokkal kapcsolatos ügyek intézése, 
- Háziállatokkal kapcsolatos ügyek intézése. 
- Szükséges biztosítások megkötése 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 
- 

Ügyfélfogadás ideje: HÉTFŐ:  8 – 18 óráig 
KEDD:  nincs ügyfélfogadás 
SZERDA:  8 – 16 óráig 
CSÜTÖRTÖK: 13 – 16 óráig 
PÉNTEK:  8 – 12 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

 
- 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

- 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

http://eures.munka.hu 
http://eures.europa.eu 
 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

http://eures.munka.hu 
http://eures.europa.eu 

http://eures.munka.hu/
http://eures.europa.eu/
http://eures.munka.hu/
http://eures.europa.eu/
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Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

http://eures.munka.hu 
http://eures.europa.eu 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
- 492/2011./EU rendelet a munkavállalók Unión 
belüli szabad mozgásáról 
- 883/2004. EK rendelet a szociális biztonsági 
rendszerek koordinációjáról 
- 987/2009/EK rendelet a szociális biztonsági 
rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK rendelet 
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról 
- Kapcsolódó EGK rendeletek, irányelvek 
- EURES Karta 
- 492/2011/EU rendelet az állásajánlatok és 
álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli 
kialakításáról és a végrehajtására kiadott 2012/733/EU 
Bizottsági Végrehajtási Határozat 
- 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad 
áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról 
- 30/ 2000. (IX.15.) GM rendelet a munkaerőpiaci 
szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan 
nyújtható támogatásokról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfélnek joga van a teljes körű tájékoztatáshoz. 

 

6. Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő támogatások 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az egyes támogatási típusoknak megfelelő kérelem 
formanyomtatvány, valamint a jogszabályban 
támogatásonként előírt szükséges mellékletek. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 
- 

Alapvető eljárási szabályok: A foglalkoztatást elősegítő álláskeresőknek nyújtható 
támogatások 

- Lakhatási támogatás  

- Vállalkozóvá válás támogatása  

- Közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása   
- Képzés  

- Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás 

http://eures.munka.hu/
http://eures.europa.eu/
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_lakhatas.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_vallalkozo.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_kozfog.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_kepzes.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_munkabajaras.aspx
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költségeinek támogatása 
A támogatások adhatóak, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő elbírálást követően kerülnek megállapításra, 
elutasításra. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A jogszabályban előírt formanyomtatvány és mellékletei 
személyesen, illetve postai úton a lakóhely, tartózkodási 
hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon. 

Ügyfélfogadás ideje: Az ügyfelek részére az ügyfélmentes munkanapon is 
biztosított az ügyintézés lehetősége. 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 
Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_ta
mogatasok.aspx 
 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_ta
mogatasok.aspx 
 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_ta
mogatasok.aspx 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény 
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást 
elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci 
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére 
nyújtható támogatásokról 
- 30/ 2000. (IX.15.) GM rendelet a munkaerőpiaci 
szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan 
nyújtható támogatásokról 
- 39/1998.(III. 4.) Korm. rendelet a munkába járással 
összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, 
valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról 
- 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési támogatásról 
- 37/2011. (III .22.) Korm. rendelet az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási 
térképről 
- 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet a szakképzettséggel 
rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat 
szerzésének és a létszámleépítés megelőzése érdekében 
a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
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végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről 
- 1407/2013/EU Bizottsági rendelet a csekély összegű 
támogatások alkalmazásáról 
- 1408/2013/EU Bizottsági rendelet a csekély összegű 
támogatások szabályinak a mezőgazdasági ágazatban 
történő alkalmazásról 
- 651/2014/EU Bizottsági rendelet bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfélnek joga van kérelmét benyújtani, a 
megállapított támogatási formában részesülni. 
 
Az ügyfélnek kötelezettsége  

- kérelmében valós adatokat megadni, a megítélt 
támogatási formához kapcsolódóan 

-  adatszolgáltatási, fenntartási, 
továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

 

7. Ügytípus megnevezése: Közfoglalkoztatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A munkáltató részéről 
- kérelem, és mellékletei a hatósági szerződés 

megkötéséhez 
- munkaerőigény bejelentőlap, foglalkoztatói 

adatlap 
Az ügyfél részéről 

- foglalkozás-egészségügyi szakvélemény 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 
- 

Alapvető eljárási szabályok: Hatósági szerződés megkötését követően a munkáltató 
közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztathat olyan 
munkavállalókat, akik álláskeresőként nyilvántartásban 
szerepelnek, foglalkozás egészségügyi orvosi 
felülvizsgálat alapján foglalkoztathatóak, és jogszabály 
alapján nem kerültek kizárásra a közfoglalkoztatásból.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Előzetesen a https://ktk.munka.hu/login oldalon, majd 
papír alapon az illetékes foglalkoztatási osztályon, postai 
úton, vagy személyesen. 

Ügyfélfogadás ideje: A munkáltatók, ügyfelek részére az ügyfélmentes 
munkanapon is biztosított az ügyintézés lehetősége. 

Az ügyintézés határideje Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

https://ktk.munka.hu/login
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(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 
Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/ 
 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/ 
 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

https://ktk.munka.hu/login 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 

- a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

- 375/2010 (XII. 31.) Korm. rendelet a 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 

- 170/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási 
garantált bér megállapításáról 

- 30/2000. (IX. 15) GM rendelet a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, 
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A munkáltató kötelezettségei: 
- a közvetített, alkalmas munkavállaló felvétele 
- határozott idejű szerződés megkötése 
- közfoglalkoztatással kapcsolatos költségek 

nyilvántartása 
- biztosítja a munkavégzés feltételeit 
- a létszámkeretet feltölti 
- elszámolási kötelezettség 

 

8. Ügytípus megnevezése: Közérdekű munka 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyi igazolvány 
- lakcímkártya 
- szabálysértést megállapító határozat 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

 
- 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/
https://ktk.munka.hu/login
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meghatározása: 

Alapvető eljárási szabályok: A szabálysértést megállapító határozat, bírság jogerőre 
emelkedését követően 

- közérdekű munka megállapítása esetén 3 
munkanapon belül 

-  pénzbírság közérdekű munkára váltása esetén a 
befizetésre adott 30 napot követő 3 munkanapon 
belül 

van lehetősége az ügyfélnek, hogy a bírságot közérdekű 
munkával megváltsa, a közérdekű munka büntetését 
letöltse. A megjelenést követően 15 napon belül köteles 
foglalkozás-egészségügyi alkalmassági szakvéleményt 
bemutatni, melynek költségei (jelenleg 3300 Ft) az 
ügyfelet terhelik. Orvosi alkalmasság esetén a kijelölő 
lappal 8 napon belül kell a munkáltatót a munkavégzés 
megkezdése céljából megkeresni és ledolgozni a 
büntetést, melyet a megkezdését követően legalább heti 
egy alkalommal a jogszabályi feltételeknek megfelelően 
teljesíteni kell. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen a lakóhely, illetve az elkövetés helye szerint 
illetékes foglalkoztatási osztályon. 

Ügyfélfogadás ideje: A közérdekű munkára jelentkező ügyfelek részére az 
ügyfélmentes munkanapon is biztosítani kell a 
közérdekű munkára jelentkezés lehetőségét. 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

- 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

- 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről 

- 33/1998 (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, 
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatról  

- 22/2012 (IV. 13.) BM rendelet a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos 
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rendelkezésekről, valamint az ahhoz kapcsolódó 
egyes rendeletek módosításáról 

- 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértési 
nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai 
részére történő adatközlés formájáról, módjáról és 
rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által 
teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes 
szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra 
tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány 
kiállításának eljárási rendjéről  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A pénzbírság közérdekű munkára váltása lehetőség az 
ügyfél számára, a határidők elmulasztása esetén a 
bírságot megállapító határozat rendelkezései irányadóak. 

 

9. Ügytípus megnevezése: Munkáltatók részére nyújtható támogatások 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az egyes támogatási típusoknak megfelelő kérelem 
formanyomtatvány, valamint a jogszabályban 
támogatásonként előírt szükséges mellékletek. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 
- 

Alapvető eljárási szabályok: A munkáltatók részére nyújtható támogatások: 
- Munkahelyvédelmi Akcióprogram 
- Bérgarancia támogatás 
- Foglalkoztatást bővítő bértámogatás 
- Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos 

személyszállítás támogatása 
- Bérköltség támogatás 
- Munkahelymegőrző támogatás 
- Hátrányos helyzetű munkavállalók 

továbbfoglalkoztatásának bértámogatása 
- Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő 

álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének 
támogatása 

- Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás 
költségeinek támogatása 

A támogatások adhatóak, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő elbírálást követően kerülnek megállapításra, 
elutasításra. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A jogszabályban előírt formanyomtatvány és mellékletei 
személyesen, illetve postai úton az álláskereső lakóhelye, 
tartózkodási helye szerint illetékes foglalkoztatási 
osztályon. 

Ügyfélfogadás ideje: A munkáltatók részére az ügyfélmentes munkanapon is 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/content/ma_tamogatas_mhelyvedelmiakcioterv.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/content/ma_tamogatas_bergarancia.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_foglbovit.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_csopszem.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_csopszem.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_berktg.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_mhmegorzo.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_hhtovabb.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_hhtovabb.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_mtapasztalat.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_mtapasztalat.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_mtapasztalat.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatasok_munkabajaras.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatasok_munkabajaras.aspx
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biztosított az ügyintézés lehetősége. 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 
Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_ta
mogatas.aspx 
 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_ta
mogatas.aspx 
 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_ta
mogatas.aspx 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- az egyes adótörvények és azzal összefüggő 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CLVI. törvény 

 Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. 
törvény 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Flt.), 

 a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, 
valamint a Munkaerő-piaci Alapból 
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére 
nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) 
MüM rendelet, 

 az Európai Unióról és az Európai Unió 
Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. 
cikkének a csekély összegű (de minimis) 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló a 
Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU 
rendelete, 

 a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti 
munkanélküliek, valamint a gyermek 
gondozását, illetve családtag ápolását követően 
munkát keresők foglalkoztatásának 
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas 
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfélnek joga van kérelmét benyújtani, a 
megállapított támogatási formában részesülni. 
 
Az ügyfélnek kötelezettsége  

- kérelmében valós adatokat megadni, a megítélt 
támogatási formához kapcsolódóan 

-  adatszolgáltatási, fenntartási, 
továbbfoglalkoztatási kötelezettség 
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