
Ügytípus megnevezése: 

TÁMOGATÁS MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓK RÉSZÉRE 

Ügytípus leírása 

A foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A §-a  (1), 

(2), (4) bekezdése, és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan 

nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. §-a, illetve 21–25.§ alapján – a 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész megyére decentralizált keretéből – a Zala 

Megyei Kormányhivatal pályázati eljárás eredményeként vissza nem térítendő támogatást nyújthat a 

munkaerőpiaci szolgáltatásainak bővítése céljából. 

A munkaerőpiaci szolgáltatások célja  

 Elmaradott térségekben, vagy munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára 

munkaerőpiaci és foglalkozási információkhoz való hozzájutás elősegítése a munkaerőpiaci 

kereslet és kínálat egymásra találása érdekében.  

 Szükségletekhez igazodó tanácsadások (munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és 

pszichológiai tanácsadás) és mentori szolgáltatás nyújtása biztosítása azoknak a személyeknek, 

akiknek a járási hivatal e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta. 

 Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás nyújtása munkaadóknak, önkormányzatoknak, más 

gazdasági szervezeteknek a térségben a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet 

résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a 

vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez. 

A szolgáltatást nyújtók köre  

A támogatás olyan köztartozásmentes egyéni vállalkozónak, és köztartozásmentes valamint az 

államháztartási törvény alapján átlátható szervezetnek minősülő jogi személynek nyújtható, aki 

(amely): 

 a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytatta azt a szolgáltatási 

tevékenységet, amelynek támogatására a pályázat benyújtja, és 

 szerepel a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkárság Foglalkoztatási Szolgálat Főosztálya ideiglenes nyilvántartásában, mint 

munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezet, és  

 térítésmentesen nyújtja a szolgáltatást a fentiekben meghatározott célcsoportokba tartozó 

személyek részére, és  

 vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott 

szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja, és 

 garantálja, hogy a szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a 30/2000 (IX.15.) GM 

rendeletben meghatározott személyi (képesítési) feltételekkel, és 

 a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket a kormányhivatallal kötött 

megállapodásban rögzített azonosításra alkalmas módon nyilvántartja, és 



 vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat 

rendeltetésszerűen használja fel (a szolgáltatásba bevont  személyek adatait az Európai 

Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete, valamint a 2011. évi CXII. törvény az 

információs önrendelkezési jogok és az információszabadságról rendelkezéseinek 

betartásával, tisztességes és átlátható módon kezeli).  

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, valamint az eljárást megindító irat benyújtásának 

módja: 

A pályázati felhívást és a pályázati dokumentációt a Zala Megyei Kormányhivatal közzéteszi a 

következő internetes honlapjain: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala illetve a http://zala.munka.hu 

Benyújtás helye:  

A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott formában és módon kell benyújtani a Zala Megyei 

Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályához. 

Benyújtás ideje: A pályázati felhívásban meghatározott időszakban. 

Ügyintézés határideje:  

A közigazgatási hatósági eljárás a kormányhivatal által kiírt pályázati felhívás alapján, a pályázat 

benyújtásával indul.  

A pályázat elbírálására a benyújtási határidőt követő legfeljebb 60 napon belül kerül sor. 

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény 

elutasításáról - a kormányhivatal társadalombiztosítási és foglalkoztatási főosztályvezetője 

javaslatának figyelembevételével - a Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, a pályázati 

felhívásban meghatározott időpontig mérlegelési jogkörében dönt.  

A támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során a kormányhivatal figyelembe veszi: 

 a pályázónak a szolgáltatások tervezett helyszínein a foglalkoztatási helyzet, munkaerő-piaci 

kereslet és kínálat helyi jellemzőinek ismeretét, 

 a pályázó által korábban nyújtott hasonló szolgáltatások színvonalát, eredményességét, 

 egyéb, a pályázati felhívásban megfogalmazott mérlegelési szempontokat. 
 

A kormányhivatal a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül írásban tájékoztatja a pályázat 

benyújtóját a támogatási döntésről.  

A támogatás nyújtásáról a kormányhivatal hatósági szerződést köt a nyertes pályázóval. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok listája: 

– Pályázati felhívás  

– Pályázati adatlap  

– Szolgáltatás időbeli ütemezése 

– Költségvetés és indokolása 

– Nyilatkozatok 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
http://zala.munka.hu/


– Nyilatkozat az Áht. szerinti összeférhetetlenségről 

– Nyilatkozat Egyéni vállalkozó esetében 

– Tájékoztató a kis, közép, és mikro vállalkozások besorolásáról 

– Tájékoztató nehéz helyzetben lévő vállalkozásról 

– Tájékoztató átlátható szervezetről 

– Tájékoztató a közzétételi kötelezettségről 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (a továbbiakban: Art.) 

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

– 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban Pp.) 

– 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló (a továbbiakban Eüsztv.) 

– 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

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

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

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

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogok és az információszabadságról 

(továbbiakban: Infotv.)  

– 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények módosításáról (a továbbiakban: Kftv.) 

– 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (a továbbiakban: Nvt.) 

– 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvény-

módosításokról 

– 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról (a továbbiakban: Efotv.) 

– 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 

– 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 

– 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

(továbbiakban: Cbcv.) 

– 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról  

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

(a továbbiakban: Ebktv.)  

– 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Szt.) 

– 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről (a továbbiakban: Met.) 

– 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  

(a továbbiakban: Flt.) 



– 2017. évi I. törvény közigazgatási perrendtartásról (a továbbiakban: Kp)  

– 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) 

hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről  

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

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

– 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról  

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

– 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről (a továbbiakban: R2) 

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

továbbiakban: Ávr.)  

– 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új 

képesítések jegyzékbe történő felvételéről  

– 32/2016. (IX.8.) NGM rendelet az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési terv 

részletes szabályairól (továbbiakban ECST) 

– 18/2013. (VI.11.) NGM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról 

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

kapcsolódóan nyújtható támogatásról  

– 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról (a 

továbbiakban: R3) 

– Eljárásrend a munkaerőpiaci szolgáltatásokról 


