
  
 

 

 

Közfoglalkoztatás támogatásával kapcsolatos hatósági eljárások 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

A közfoglalkoztatónak a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatal, több járási 

hivatal illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye 

szerint illetékes járási hivatal. 

A közfoglalkoztatási támogatási eljárás tekintetében az illetékes Járási Hivatal közigazgatási területe. 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatolandó iratok 

A kérelem benyújthatóságának módozatai, az eljáró hatóság elérhetősége és ügyfélfogadási ideje, 

valamint a kérelemhez csatolandó iratok. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr. 35. § (2) bekezdése szerint ha törvény vagy kormányrendelet másként 

nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban kell benyújtani. Az Ákr. 37. §(1) bekezdése 

értelmében az ügyfél kérelmét az illetékes hatóság mellett a kormányablaknál is előterjesztheti. 

2.1.  A támogatás kérelem útján igényelhető 

Eljárás megindítása, elektronikus felületen keresztül történő kérelem benyújtása iránti jelzés, 

személyesen. 

Főszabályként a támogatás iránti kérelmet, valamint a mellékleteit a Közfoglalkoztatási Támogatások 

Keretrendszerébe (KTK) kell feltölteni, onnan kinyomtatni, és az illetékes járási (fővárosi kerületi) 

hivatalnál írásban benyújtani.  

Az eljárás lefolytatására a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6/A. §. (2) bekezdése alapján a 

közfoglalkoztatás helye szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal az illetékes, több járási (fővárosi 

kerületi) hivatal illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás esetén pedig a közfoglalkoztató 

székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal.  

A kérelem benyújtására a közfoglalkoztató vagy annak írásbeli meghatalmazottja jogosul [Ákr. 35. § 

(2) bekezdés].  

Postán történő benyújtás esetén a kérelmet tértivevénnyel ellátott küldeményként kell továbbítani. 

Ebben az esetben a benyújtás időpontja a küldeményen szereplő (a kérelmező által igazolható) 

postára adás dátuma. 

Az eljáró szervezeti egység a joghatóságát, valamint hatáskörét és illetékességét az eljárás minden 

szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. Amennyiben a kérelmező nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hivatalhoz vagy szervezeti egységhez nyújtja be kérelmét, úgy azt 



  
 

haladéktalanul – de legkésőbb a kérelem megérkezésétől számított nyolc napon belül – át kell tenni a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.  

A fentieket, továbbá az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás, valamint az ügyfél értesítésének részletes 

eljárási szabályait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza. 

 

2.2. A kérelem kötelező tartalmi elemeinek vizsgálata 
A joghatóság, hatáskör és illetékesség megállapítása után az ügyintéző megvizsgálja a kérelem 

jogszabályi megfelelőségét, továbbá ellenőrzi a formai követelményeket, valamint a szükséges 

nyilatkozatok, mellékletek meglétét és tartalmát. A kérelmet a beérkezéstől számított 5 munkanapon 

belül rögzíteni kell az Integrált Rendszerben.  

A kérelemnek tartalmaznia kell 

 a kérelmező adatait (nevét, címét, adószámát, képviseletére jogosult nevét, telefonszámát, 

kapcsolattartó nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, számlavezető pénzintézetének 

nevét, pénzforgalmi jelzőszámát, számlaszámát, amelyre a támogatás folyósítását kéri, 

önkormányzat közfoglalkoztatónak a Kincstár számlaszáma, továbbá a közfoglalkoztatási 

programokhoz nyújtott támogatás elkülönítésére szolgáló alszámla); 

 társulás, közös önkormányzati hivatal esetén az érintett önkormányzatok adatait (nevét, címét, 

kapcsolattartó nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét); 

 a közfoglalkoztatás keretében elvégzendő feladatok meghatározását; 

 az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatát, az előleg igényelt összegét, illetve a kérelmező 

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az előleget mire kívánja fordítani; 

 tervezett közvetlen költségek és anyagköltségek részletezését; 

 polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzat közfoglalkoztató részére – 

ide nem értve a közös önkormányzati hivatalt működtető város önkormányzatát – szervezési 

költségek részletezését; 

 a foglalkoztatni kívánt létszámot munkakörönként; 

 a foglalkoztatás tervezett időtartamát, kezdő és befejező időpontját, továbbá időtartamát 

munkakörönként, létszámhoz kapcsolódóan; 

 a foglalkoztatni kívánt létszámhoz kapcsolódóan a közfoglalkoztatási bér és szociális 

hozzájárulási adó összegét, valamint a kért támogatás összegét munkakörönként; 

 a munkatervet, 

 a közfoglalkoztatás ütemezését, 

 a kérelmező egyéb nyilatkozatait. 

 

2.3.  A kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok 

 Minden közfoglalkoztató esetében: 

- munkaerőigény-bejelentő lap, 

- a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli 

(pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi 

hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni), 



  
 

- a program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és 

helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli). 

 

 Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén: az aláírásra jogosult személy eredeti aláírás 

mintája, vagy banki aláírás bejelentője, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben 

megegyező” felirattal és az aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással 

és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata, 

Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem 

szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 

 

 Még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: igazolás a cégbejegyzés iránti 

kérelem benyújtásáról. 

 Gazdasági társaság esetén: 

- ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány / aláírásminta cégbejegyzési 

(változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: a cégjegyzésre jogosult 

személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírásmintája, vagy annak a munkaadó által az 

„eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak / 

aláírásmintának megfelelő aláírással valamint – bélyegző léte és használata esetén – 

bélyegzőlenyomattal ellátott másolata. (A járási (fővárosi kerületi) hivatal kizárhatja a 

vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.) 

- ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírásminta cégbejegyzési 

(változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: a cégjegyzéknek a foglalkoztató 

képviselője által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási 

címpéldánynak / aláírásmintának megfelelő aláírással, valamint – bélyegző léte és használata 

esetén – bélyegzőlenyomattal ellátott másolata.  

 

Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő 

okiratát vagy a létesítő okirat módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és ellenjegyzi, és 

az aláírásminta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi. 

– a Knyt. alapján előírt nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelem 

(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) – államháztartáson kívüli kérelmező esetén 

kell benyújtani. 

– amennyiben a közfeladat ellátására megállapodás alapján kerül sor, a közfeladat ellátásáról 

szóló, az önkormányzattal kötött megállapodásnak a kérelmező által elkészített másolata, 

amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem 

változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak vagy aláírásmintának megfelelő aláírással és 

– bélyegző léte esetén – bélyegzőlenyomattal lát el.  

– amennyiben a kérelmező a köztartozásmentes adatbázisban nem szerepel: a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a  

köztartozás-mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által 

benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat 

 



  
 

 Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén 

– a gazdálkodási formára jellemző okirat (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozó tevékenység 

bejelentéséről szóló dokumentum, őstermelői igazolvány, alapító okirat, stb.) az „eredetivel 

mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak / aláírásmintának 

megfelelő aláírással, valamint – bélyegző léte és használata esetén – bélyegzőlenyomattal 

ellátott másolata.  

– amennyiben a kérelmező a köztartozásmentes adatbázisban nem szerepel: a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a  

köztartozás-mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat,vagy a kérelmező által 

benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat. 

– a Knyt. alapján előírt nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelem 

(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról). 

 

 A cégnyilvántartáson kívüli, egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztató esetében 

(pl.: alapítvány, egyesület): 

– az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben 

megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak / 

aláírásmintának megfelelően aláírással és – bélyegző léte esetén – bélyegzőlenyomattal lát el.  

Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem 

szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 

– a közfoglalkoztató székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a 

nyilvántartásba vételről szóló igazolás. 

– a cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak a 

kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak / 

aláírásmintának / banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és – bélyegző léte esetén – 

bélyegzőlenyomattal ellátott másolata. 

– a Knyt. alapján előírt nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelem 

(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) - államháztartáson kívüli kérelmező esetén 

kell benyújtani. 

– amennyiben a közfeladat ellátására megállapodás alapján kerül sor, a közfeladat ellátásáról 

szóló, az önkormányzattal kötött megállapodásnak a kérelmező által elkészített másolata, 

amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem 

változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak vagy aláírásmintának megfelelő aláírással és 

– bélyegző léte esetén – bélyegzőlenyomattal lát el. amennyiben a kérelmező a 

köztartozásmentes adatbázisban nem szerepel: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a 

továbbiakban: NAV) által kiadott, a köztartozás-mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi 

közokirat,vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-

kivonat. 

 

Amennyiben a kérelmező a kérelmét hibásan vagy hiányosan nyújtja be, a járási (fővárosi kerületi) 

hivatal a kérelmezőt a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül írásban hiánypótlásra szólítja 

fel.  

 



  
 

Amennyiben a kérelmező a hiánypótlási felhívásnak az előírt határidőig nem tesz eleget, és az erre 

megállapított hiánypótlási határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve a kért dokumentumokat 

ismételten hibásan vagy hiányosan nyújtja be t, a kérelem érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.  

 

Az ügyfél a kérelmét a határozat jogerőre emelkedéséig, illetve a hatósági szerződés megkötéséig 

visszavonhatja. Kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. [Ákr. 35. § (3) 

bekezdés]. Ebben az esetben az eljárást végzéssel kell megszüntetni.  

A hiánypótlási felhívás, az igazolási kérelem részletes eljárási szabályait az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza. 

 

3.  A kérelem elbírálása, döntés-előkészítés 
A kérelem elbírálása a járási (fővárosi kerületi) hivatalánál történik, a rendelkezésre álló adatok 

alapján, a mérlegelési és bírálati szempontok figyelembevételével. 

A kérelem, valamint a benyújtott nyilatkozatok és mellékletek alapján a támogatási ügyben eljáró 

ügyintéző (a továbbiakban: ügyintéző) megvizsgálja, hogy a támogatás nyújtásának jogszabályi 

feltételei fennállnak-e – mind a támogatás nyújtását megalapozó, mind pedig a támogatás 

megállapítását kizáró feltételekre kiterjedően.  

Az ügyintéző a jogszabályi feltételek fennállását, valamint hiányát a támogatási javaslat 

dokumentálására szolgáló nyomtatványon rögzíti, és az erre szolgáló nyomtatványon aláírásával 

igazolja, hogy a jogszabályi megfelelőség vizsgálatát elvégezte. 

Amennyiben a kérelem a jogszabályi feltételeknek megfelel, az ügyintéző megvizsgálja a támogatás 

nyújtásával kapcsolatos, a jogszabály által előírt mérlegelési szempontokat. 

Az eljárás érdemi döntés nélküli megszüntetésének, az eljárás felfüggesztésének részletes szabályait 

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

 

4. Az ügyintézési határidő 

A hatóság függő hatályú döntést hoz, vagy a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül: 

a) sommás eljárás keretében érdemben dönt, ha annak feltételei fennállnak, 
b) amennyiben a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, teljes eljárás lefolytatása mellett dönt, 

és függő hatályú döntést hoz, 
c) a kérelmet visszautasítja, 
d) az eljárást megszünteti, 
e) az eljárást felfüggeszti, vagy  
f) az eljárás szünetel. 

 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz történő 

megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is 

intézkedni kell.  



  
 

 

5. A döntések közlése 
A döntések (határozat, végzés) közlésére vonatkozó részletes szabályokat az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza. 

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal, külön illeték 

vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. A hatóság a döntést írásbeli 

kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. 

 

A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A 

véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

A hatóság a támogatás odaítéléséről hatósági szerződést köt a közfoglalkoztatóval.  

 

6. Jogorvoslat 

Ha a járási (fővárosi kerületi) hivatal a kérelmet arra való hivatkozással utasítja el, hogy a kérelem 

nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, a határozat elleni fellebbezés jogát biztosítani kell [Ákr. 

116. § (1) bekezdés].  

 

Ha a járási (fővárosi kerületi) hivatal az ügyfél fellebbezési kérelme alapján megállapítja, hogy a 

határozata jogszabályt sért, azt módosítja, vagy visszavonja. A nem jogszabálysértő határozatot akkor 

is visszavonhatja, illetve megfelelően módosíthatja, ha a kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, 

hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. Ákr. 115. § (1) (2) bekezdés].  

 

Fellebbezés (Ákr.116. § - 119. §) 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1. napjától hatályos 

116. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az első fokon hozott határozattal szemben – a Kormány által 

kijelölt hatósághoz – fellebbezésnek van helye. 

A végzés – főszabályként – csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg, illetőleg 

önálló fellebbezésben.  

 

A fellebbezési határidő – a döntés közlésétől számított 15 nap – az a napokban meghatározott 

időtartam, amely alatt a fellebbezésre jogosultak jogorvoslati kérelmüket benyújthatják. A fellebbezést 

annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás támogatása esetén, első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal hoz döntést, így a 

fellebbezést a megyei (fővárosi) kormányhivatal bírálja el.  



  
 

Ha az első fokon eljárt hatóság a döntését saját hatáskörben nem módosítja, vagy nem vonja vissza 

(Ákr. 115. §), a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult szerv dönt. Ha a döntést hozó hatóság 

megállapítja, hogy a fellebbezés a döntés kijavításával, kiegészítésével, módosításával, 

visszavonásával is teljesíthető, akkor ezt meg kell tennie.  

Amennyiben a hatóság saját hatáskörben nem ad helyt a fellebbezésnek, akkor az ügy összes iratait – 

azokat az ügykezelés szabályai szerint rendezve – a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon 

belül fel kell terjesztenie a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez. A felterjesztés alkalmával – a 

kísérő levélben – az első fokon eljáró hatóság a fellebbezésre nézve nyilatkozik, kifejtve a saját 

álláspontját. 

A jogorvoslati eljárások részletes szabályait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény tartalmazza. 

7. Jogszabályhelyek 

 
Törvények: 

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

 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 

 2000. évi C. törvény a számvitelről  

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

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

 

 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (továbbiakban: 
Knyt.) 

 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról (továbbiakban: Efo.) 

 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról (a továbbiakban: Kftv.) 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) 
 

 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról (a továbbiakban: Civiltv.)  

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv.2011. 
évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról (a továbbiakban: Mmtv.) 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) 

 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) 

 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 

 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 

 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  
 
 
 
 



  
 

Kormányrendeletek: 

 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 
szolgáltatások díjáról 

 240/2006, (XI.30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékéről 

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

 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 
megállapításáról (a továbbiakban: 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet) 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről  

 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet az állami foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóságok kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról  

 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról 

 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről,  

 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések 
megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 

 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
 
Egyéb rendeletek: 

 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 

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

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

 

8. Felvilágosítás kérhető 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

9. Letölthető nyomtatványok        

 Előzetes tervezet/Kérelem specifikációja (Nem adható be kérelemként, az ügyfélnek és a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalnak a KTK-ban rögzített és onnan kinyomtatott kérelmet kell 

alkalmaznia!) 

 


