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A Foglalkoztatási Osztályok hatáskörébe tartozó ügyek 
 

 

I. Általános szabályok 

 

1. Illetékességi területe: 

 

A Heves megyében működő Foglalkoztatási Osztályok illetékességi területei a következő települések 

közigazgatási területeire terjednek ki: 

 

Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya: 

 

Az Egri járáshoz tartozó települések: 

Andornaktálya, Bátor, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi, Egerszalók, Egerszólát, 

Feldebrő, Felsőtárkány, Hevesaranyos, Kerecsend, Maklár, Nagytálya. Noszvaj, Novaj, Ostoros, 

Szarvaskő, Szúcs, Tarnaszentmária, Verpelét. 

 

A Bélapátfalvai járáshoz tartozó települések: 

Balaton, Bekölce, Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, Szilvásvárad. 

 

 

Füzesabonyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

 

A Füzesabonyi járáshoz tartozó települések: 

Aldebrő, Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Füzesabony, Kál, Kápolna, Kompolt, 

Mezőszemere, Mezőtárkány, Nagyút, Poroszló, Sarud, Szihalom, Tófalu, Újlőrincfalva. 

 

Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

 

A Gyöngyösi járáshoz tartozó települések: 

Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, 

Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, 

Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek. 

 

 

Hatvani Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

 

A Hatvani járáshoz tartozó települések: 

Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, 

Rózsaszentmárton, Szűcsi, Zagyvaszántó. 

 

 

Hevesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

 

A Hevesi járáshoz tartozó települések: 

Átány, Boconád, Erdőtelek, Erk, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély, Tarnabod, 

Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Zaránk. 

 

 

 

http://www.andornaktalya.hu/
http://www.andornaktalya.hu/
http://www.demjen.hu/
http://www.demjen.hu/
http://www.egerbakta.hu/
http://www.egercsehi.hu/
http://www.egercsehi.hu/
http://www.egerszolat.hu/
http://www.feldebro.hu/
http://www.feldebro.hu/
http://www.hevesaranyos.hu/
http://www.hevesaranyos.hu/
http://www.maklar.hu/
http://www.maklar.hu/
http://www.noszvaj.hu/
http://www.noszvaj.hu/
http://www.ostoros.hu/
http://www.ostoros.hu/
http://www.ostoros.hu/
http://www.falvak.hu/tarnaszentmaria
http://www.falvak.hu/tarnaszentmaria
http://www.balatonkozseg.hu/
http://www.balatonkozseg.hu/
http://www.belapatfalva.hu/
http://www.mikofalva.hu/
http://www.mikofalva.hu/
http://www.nagyvisnyo.hu/
http://www.nagyvisnyo.hu/
http://www.aldebro.hu/
http://www.aldebro.hu/
http://www.dormand.hu/
http://www.dormand.hu/
http://www.fuzesabony.hu/
http://www.fuzesabony.hu/
http://kapolna.hu/
http://kapolna.hu/
http://www.mezoszemere.com/
http://www.mezoszemere.com/
http://www.nagyut.hu/
http://www.nagyut.hu/
http://sarud.hu/
http://sarud.hu/
http://www.tofalu.hu/
http://www.tofalu.hu/
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Pétervásárai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

 

A Pétervásárai járáshoz tartozó települések: 

Bodony, Bükkszenterzsébet, Bükkszék, Erdőkövesd, Fedémes, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, 

Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Parádsasvár, Pétervására, Recsk, Sirok, Szajla, Szentdomonkos, 

Tarnalelesz, Terpes, Váraszó. 

 

2. Az ügyfélfogadás rendje: 

 

Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya: 

 

Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő és szerda:  8.00 – 16.30 

Péntek: 8.00 – 14.00 

 

Az ügyfélfogadás helye:  3300 Eger, Klapka u. 9. 

Tel: (36) 512-150 

E-mail: fogl.eger@heves.gov.hu 

3346 Bélapátfalva, IV. Bála u. 34. 

Tel: (36) 554-038 

 

Füzesabonyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

 

Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő:   8.00 – 12.00; 13.00 –15.00 

Kedd:   8.00 – 12.00 

Szerda:   8.00 – 12.00; 13.00 –15.00 

Csütörtök:  8.00 – 12.00 

Péntek:   8.00 – 12.00 

 

Az ügyfélfogadás helye:  3390 Füzesabony, Rákóczi u. 24. 

Tel: (36) 341-301 

E-mail: fogl.fuzesabony@heves.gov.hu 

 

 

Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

 

Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő:   8.00 – 16.00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda:   8.00 – 16.00 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

Péntek:   8.00 – 12.00 

 

Az ügyfélfogadás helye:  3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. 

Tel: (37) 505-440 

E-mail: fogl.gyongyos@heves.gov.hu 

 

 

 

 

 

mailto:fogl.eger@heves.gov.hu
mailto:fogl.fuzesabony@heves.gov.hu
mailto:fogl.gyongyos@heves.gov.hu
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Hatvani Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

 

Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő:   8.00 – 16.30 

Kedd:   8:00 – 12.00 

Szerda:   8.00 – 16.30 

Csütörtök:  8.00 – 12.00 

Péntek:   8.00 – 14.00 

 

Az ügyfélfogadás helye:  3000 Hatvan, Balassi B. u. 12. 

Tel: (37) 341-301 

E-mail: fogl.hatvan@heves.gov.hu 

 

Hevesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

 

Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő:   8.00 – 16.30 

Kedd:   8:00 – 12.00 

Szerda:   8.00 – 16.30 

Csütörtök:  8.00 – 12.00 

Péntek:   8.00 – 14.00 

 

Az ügyfélfogadás helye:  3360 Heves, Dobó István út 3. 

Tel: (36) 545-630 

E-mail: fogl.heves@heves.gov.hu 

 

Pétervásárai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

 

Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő:   8.00 – 16.30 

Kedd:   8:00 – 12.00 

Szerda:   8.00 – 12.00 

Csütörtök:  8.00 – 12.00 

Péntek:   8.00 – 14.00 

 

Az ügyfélfogadás helye:  3250 Pétervására, Keglevich u. 1. 

Tel: (36) 368-218 

E-mail: fogl.petervasara@heves.gov.hu 

 

 

mailto:fogl.hatvan@heves.gov.hu
mailto:fogl.heves@heves.gov.hu
mailto:fogl.petervasara@heves.gov.hu
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3. Az ügyintézés határideje: 
 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának a napján 

kezdődik. 

 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró (azaz az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező) 

hatósághoz történő megérkezését követő napon, (illetve az eljárás hivatalbóli eljárás esetén az első 

eljárási cselekmény elvégzésének napján) indul (2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról (továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdés és 104. § (3) bekezdés). 

 

Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap (Ákr. 50. § (2) bekezdés). 

 

A teljes eljárásra meghatározott hatvan napos határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt 

jogszabály állapíthat meg (Ákr. 50. § (3) bekezdés). 

 

Ilyen eltérő szabályt határoz meg például az Flt. 44. § (1) bekezdése, mely szerint 

- központi foglalkoztatási, képzési és munkaerő-piaci integrációs programok, kutatások és a 

foglalkoztatási, munkaügyi szakkiadvány kiadásának támogatása, továbbá 

- a pályázat alapján nyújtható foglalkoztatást elősegítő támogatások 

esetében a pályázati felhívásban az elbírálásra nyitva álló határidő legfeljebb két hónapban állapítható 

meg. 

 

Kiemelendő, hogy a teljes ügyintézésre hatvan napnál rövidebb határidő határoz meg több ágazati 

jogszabály is, így különösen a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, valamint a munkaerő-

kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 

feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet. 

 

Ha törvény vagy kormányrendelet valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem 

rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon 

belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza (Ákr. 50. § (6) 

bekezdés). 

 

Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha 

a) a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja, 

b) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, 

c) a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy 

d) a közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében egyébként szükséges (Ákr. 50. § (8) 

bekezdés). 

 

Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell (Ákr. 50. § (4) bekezdés). 

 

Nem elegendő tehát az, hogy a kiadmányozás megtörténjen, ezt követően ugyanis haladéktalanul 

intézkedni kell a döntés közlése iránt. 
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Az ügyintézési határidőbe nem számít be 

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama (Ákr. 50. § (5) bekezdés). 

 

A kérelemre induló eljárásokban az ügyintézési határidőbe csak a fenti időtartamok nem számítanak be, 

azaz az Ákr. gyakorlatilag objektívvé teszi az ügyintézési határidőt. 

 

Ha a határidőből kevesebb, mint tizenöt nap van hátra, a további eljárási cselekményeket soron kívül kell 

elvégezni (Ákr. 50. § (9) bekezdés). 

 

Az ügyintézési határidő számítása 

 

A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy 

körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és 

levételének, valamint a közhírré tétel napja. 

 

A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel 

a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. 

 

Az órákban megállapított határidő az okot adó cselekményt követő óra első percében kezdődik. 

 

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő – az 

ügyintézési határidő kivételével - a következő munkanapon jár le. 

 

Az ügyintézési határidő az Ákr. alapján anyagi határidővé válik. Az ügyintézési határidő abban az 

esetben is lejár, amennyiben annak utolsó napja olyan napra esik, amelyen a hatóságnál a munka 

szünetel. 

 

A postán küldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje a postára adás napja. A határozott naphoz 

kötött jogszerzés a nap kezdetén következik be. A határidő elmulasztása vagy a késedelem 

jogkövetkezménye a határidő utolsó napjának elteltével áll be. 

 

A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni. (Ákr. 52. §). 

 

Az ügyintézési határidő meghosszabbítására az Ákr. nem ad lehetőséget. 

 

Az ügyintézési határidő túllépése 

 

Ha a hatóság 

a) határidőben nem intézkedik a 43.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról, 

b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy 

c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, 

az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási 

hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási 

szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a 

kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is  

 

A hatóság az ügyfél kérelmére az (1) bekezdés szerinti határidő-túllépésről igazolást állít ki. 
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Amennyiben az érdemi döntés meghozatala időpontjában válik nyilvánvalóvá, hogy az eljáró hatóság az 

ügyintézési határidőt felróható módon túllépte, akkor a fizetési kötelezettségről az érdemi döntésben is 

lehet rendelkezni, ettől eltérő esetekben végzésben kell az eljáró hatóság fizetési kötelezettségéről 

rendelkezni. 

 

4. Alapvető eljárási szabályok: 
 

Az eljárási kötelezettség 

 

A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni. 

Ha a hatóság – a jogszerű hallgatás esetét kivéve – eljárási kötelességének az ügyintézési határidőn 

belül nem tesz eleget, a jogszabályban meghatározott felügyeleti szerve (a továbbiakban: felügyeleti 

szerv) az eljárás lefolytatására utasítja. Ha nincs felügyeleti szerv, vagy az nem intézkedik, az eljárás 

lefolytatására a közigazgatási perben eljáró bírság kötelezi a hatóságot (Ákr. 15. § (1)-(2) bekezdés). 

 

A joghatóság, hatáskör, illetékesség, áttétel 

 

A joghatóság vizsgálatának kötelezettségét a törvény elhagyja, mert annak nem alakult ki érdemi 

gyakorlata, másrészt mert a hazai közigazgatási hatósági ügyek elsöprő többségében a joghatóság 

kérdése fel sem merül. 

 

Az, hogy az Ákr. - ellentétben a Ket.-tel - nem rendelkezik arról, hogy az uniós jog, illetve a nemzetközi 

jog megelőzi a magyar eljárásjogi rendelkezéseket, még nem jelenti azt, hogy ezek az előírások nem 

érvényesülnek a jövőben. Az erre vonatkozó rendelkezések elhagyásának indoka, hogy ez nem az Ákr. 

szabályaiból fakad, hanem ez az Alaptörvényben foglalt, a jogrendszer és a nemzetközi jog, illetve az 

uniós jog viszonyából következő követelmény. 

 

Megjegyzendő e körben, hogy a joghatóság vizsgálatát eleve feltételezi a hatáskör vizsgálata. 

 

Hatáskör alatt azt értjük, hogy az adott közigazgatási hatósági ügyben milyen típusú és milyen szintű 

szerv (vagy milyen személy) jár el A hatáskört mindig jogszabály telepíti, ebben kell megjelölni azt a 

hatóságot, amelyik első, és másodfokon eljár. 

 

Az illetékesség alatt azt értjük, hogy az azonos hatáskörrel rendelkező (azonos szintű) szervek közül 

melyiknek kell eljárnia. 

 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az Ákr. meghatároz elsődleges illetékességi szabályokat 

(ingatlan fekvésének helye, tevékenység gyakorlásának helye, jogellenes magatartás elkövetésének 

helye) és csak abban az esetben állapítható meg az illetékesség az ügyfél választása szerint - lakóhelye 

vagy tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye, vagy fióktelepe szerint, - amennyiben a fenti 

illetékességi szabályok mentén az illetékesség nem állapítható meg. 

 

Az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyben - jogszabály eltérő rendelkezése 

hiányában - az Ákr. 16. § (2) bekezdése alapján az ügyfél választása szerint - lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerint – illetékes járási hivatal jár el. 

 

Az Ákr. 16. § (1) bekezdésében foglalt eltérő szabályozást megengedő rendelkezéseire tekintettel az 

állami foglalkoztatási szerv eljárásaiban törvényi (Flt., Bgtv.) valamint kormányrendeleti szintű ágazati 
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jogszabály (pl: a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba 

vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI.30.) Korm. rendelet, a munkába járással 

összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról 

szóló 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet) speciális illetékességi szabályokat határoz meg. 

 

Fontos, hogy az ügyfél lakóhelyét és tartózkodási helyét a jogszabály együttesen lakóhelyként nevesíti, 

ebben azonban nem szerepel az értesítési cím. 

 

A lakcím fogalma az, amely az ügyfél állandó lakóhelyét és tartózkodási helyén kívül magában foglalja az 

értesítési címet is. Ez utóbbit azonban az Ákr. csak kivételesen, lakóhely hiányában ismeri el 

illetékességet megalapozó okként. Ugyanakkor az állami foglalkoztatási szerv eljárásaiban - ott ahol 

értelmezhető - az Ákr. 16. § (3) bekezdése alapján – lakóhely és tartózkodási hely hiányában – az 

értesítési cím illetékességi okként alkalmazandó. 

 

Az ügyben illetékességgel rendelkező azonos hatáskörű hatóságok közül az ügyfél kérelmének 

hiányában az jár el, amelynél az eljárás előbb indult (megelőzés). (Ákr. 16. § (5) bekezdés). 

 

A hatáskörre és illetékességre vonatkozó szabályok betartása a jogbiztonság és a törvényesség 

garanciája, erre tekintettel az eljáró közigazgatási hatóság köteles az eljárás minden szakaszában 

folyamatosan vizsgálni azt, hogy az ügyintézésre rendelkezik-e hatáskörrel és illetékességgel. 

 

Ha megállapítja a hatáskör hiányát, illetve azt, hogy az ügyben nem illetékes, és kétséget kizáróan 

megállapítható az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság, akkor az ügyet – az 

áttételről rendelkező végzésnek az ügyfél részére történő egyidejű megküldésével – haladéktalanul, de 

legkésőbb a kérelem megérkezésétől, folyamatban lévő ügyben a hatáskör és illetékesség hiányának 

megállapításától számított nyolc napon belül átteszi az ügy intézésére jogosult szervhez. Ennek 

hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti. 

 

Az Ákr. az áttétel jogintézményét fenntartja, azonban alkalmazási körét a jogalkalmazásban felmerült 

problémák kiküszöbölése érdekében teljesen egyértelmű esetekre szűkíti. 

 
5. Tájékoztatás az eljárás során érvényesítendő alapelvekről: 
 

A közigazgatási hatósági eljárásokban – összhangban az Alaptörvény XXIV. és XXVIII. cikkével – az 

eljárás minden résztvevője a rá irányadó szabályoknak megfelelően és az eljárás minden szakaszában 

az e fejezetben meghatározott alapelvek és alapvető szabályok érvényre juttatásával jár el. 

 

A jogszerűség elve 

1. A közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét 

a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen gyakorolva jár el. 

2. A hatóság a hatásköre gyakorlása során 

a) a szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség 

követelményeinek megfelelően, 

b) a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, 

c) a jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 
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 hivatalbóliság elve 

 

 

A hatóság a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, a 

kérelemre indult eljárást jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja. 

Hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, valamint e 

törvény keretei között felülvizsgálhatja a saját és a felügyelete alá tartozó hatóság döntését és 

eljárását. 

 

A hatékonyság elve 

 

A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására vonatkozó 

követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen. 

 

Az ügyfélre vonatkozó alapelvek 

 

1. Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

2. A hatóság biztosítja 

a) az ügyfél, továbbá 

b) a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a 

továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli 

jogok gyakorlását. 

 

A jóhiszeműség elve és a bizalmi elv 

 

1. Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

 

2. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve 

a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

 

3. Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 
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II. Egyes államigazgatási ügyek, ügyleírások 
 

 

1. Álláskeresők nyilvántartása 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 

 Kérelem 

 

 Személyazonosító igazolvány 

 

 Lakcímkártya 

 

 Adóigazolvány (adóazonosító jel) 

 

 TAJ-kártya 

 

 Iskolai végzettséget valamint szakképzettséget igazoló okmányok 

 

 A kérelem beadását megelőző 3 hónapon belül megszűnt munkaviszony esetén, igazolás a 

munkaviszony megszűnésének módjáról 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 

A kérelem benyújtása személyesen történik az ügyfél lakóhelye szerint illetékes járási hivatal 

foglalkoztatási osztályán. Az álláskereső a kérelem benyújtási szándékát már az első jelentkezést 

megelőzően elektronikusan, e-mailben is jelezheti. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges, előzetes nyilvántartásba vételi kérelem előterjesztése, 

együttműködési kötelezettség teljesítése, keresőtevékenység és adatváltozás bejelentése. 

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj: - 

 

Az ügymenet leírása és alapvető eljárási szabályok: 

 

Álláskereső az a személy, aki 

 

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 

 

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 

 

3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban valamint megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásában nem részesül, és 
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4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony 

kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és 

 

5. elhelyezkedése érdekében az illetékes foglalkoztatási osztállyal együttműködik, és 

 

6. akit az illetékes foglalkoztatási osztály álláskeresőként nyilvántart. 

 

 

Az ügyfélnek a fent felsorolt összes feltételnek egyidejűleg kell megfelelnie. Ha az összes feltétel közül 

bármelyik nem teljesül, az ügyfél nem minősül álláskeresőnek. 

 

A nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásakor: 

 CSED-ben részesülő személy álláskeresőként nem vehető nyilvántartásba, mert ez idő alatt aktív 

munkahelykereső tevékenysége szünetel.  

 ÖFD-ben (örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár) 

részesülő személy álláskeresőként nem vehető nyilvántartásba, mert ez idő alatt aktív 

munkahelykereső tevékenysége szünetel.  

 A GYED-ben vagy GYESE-ben részesülő személy az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén 

álláskeresőként akkor vehető nyilvántartásba, ha a családok támogatásáról szóló törvény és a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint keresőtevékenységet folytathat. 

 GYOD-ban részesülő személy az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén álláskeresőként 

nyilvántartásba vehető, hasonlóan az ápolási díjban részesülő személyhez. Mindkét esetben a 4 

órás munkavégzés jogszabályilag lehetséges. 

 GYET-ben részesülő személy nyilvántartásba vehető, mivel heti 30 órát meg nem haladó 

időtartamban folytathat kereső tevékenységet, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az 

otthonában történik 

 Reintegrációs őrizetes álláskeresőként nyilvántartásba vehető 2019. január 1-től. 

 A reintegrációs őrizetben lévő személy amennyiben kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba 

vételét – és az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételi feltételnek megfelel – 

álláskeresőként nyilvántartásba vehető. Ugyan azok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a 

többi álláskeresőt. Reintegrációs őrizetes állapotára hivatkozva, nem mentesül az álláskeresőkre 

vonatkozó kötelezettségek alól. Pl.: állásajánlat elfogadását erre hivatkozva nem utasíthatja 

vissza. 

 

Az ügyfél az álláskeresőként való nyilvántartásba vételi kérelem beadásával egy időben nyilatkozik arról, 

hogy elhelyezkedése érdekében együttműködik az illetékes foglalkoztatási osztállyal. Az 

együttműködés keretében 

 

 a nyilvántartásba vevő foglalkoztatási osztályon személyesen vagy elektronikus úton, az előírt 

időpontban, de legalább háromhavonta jelentkezik. Az ügyfél nyilatkozatában vállalhatja az 

elektronikus kapcsolattartás keretében történő együttműködést. 

 

 az álláskeresését és elhelyezkedését befolyásoló körülményeiben bekövetkezett változást – 

annak bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül 

 

– bejelenti az illetékes foglalkoztatási osztálynak. Az álláskeresői státuszt érintő változásokra 

vonatkozó bejelentési kötelezettség a nyilvántartás szünetelése alatt is fennáll. 
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 maga is aktívan keres munkahelyet, 

 

 az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkaerőpiaci szolgáltatást, valamint az állami 

foglalkoztatási szerv által támogatott képzési lehetőséget elfogadja, illetőleg igénybe veszi, 

 

 részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban, és 

 

 a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja. 

 

 

Az álláskereső nyilatkozatban vállalhatja, hogy együttműködésének elektronikus levélben történő 

kapcsolattartás formájában tesz eleget. Ennek keretében teljesítheti jelentkezési kötelezettségét, 

bejelentheti a körülményeiben bekövetkezett változásokat, illetve a nyilvántartását érintő eseményeket. 

Mindezzel az ügyfél azt is vállalja, hogy az általa megadott e-mail címre érkezett leveleket fogadja, és az 

azokban foglaltaknak eleget tesz. 

 

Az ügyintézés határideje: 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint sommás eljárásban nyolc 

nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

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

hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

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

 2012. évi. I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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

nyilvántartásból való törlésről 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: 

http://www.nyugatrmk.hu/elektronikus/   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nyugatrmk.hu/elektronikus/
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2. Álláskeresési támogatások 
 

2.1. Álláskeresési járadék 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 

 Kérelem 

 Igazolás a vállalkozói igazolvány visszaadásáról/vállalkozói tevékenység megszüntetéséről, 

valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított adóigazolás 

 OEP igazolvány 

 Bankszámlaszám – amennyiben az ügyfél az ellátást erre kéri 

 Adatlap bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségekről 

 A 2010. január 1. előtt megszűnt munkaviszonyok esetén „Igazolólap a munkanélküli-járadék 

megállapításához”, 2010-től „Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély 

megállapításához” című nyomtatvány 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 

A kérelem benyújtása személyesen történik az ügyfél lakóhelye szerint illetékes járási hivatal 

foglalkoztatási osztályán. Az álláskereső a kérelem benyújtási szándékát már az első jelentkezést 

megelőzően elektronikusan, e-mailben is jelezheti. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges, előzetes álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtása. 

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj: - 

 

Az ügymenet leírása és alapvető eljárási szabályok: 

 

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 

 álláskereső, és 

 az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel 

rendelkezik, és 

 kereső tevékenységet nem folytat, munkaviszonyban nem áll, és 

 vállalkozói tevékenységet sem folytat, vagy vállalkozását szünetelteti és 

 munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és 

 számára az illetékes foglalkoztatási osztály nem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 

 

Megfelelő a felajánlott munka, ha egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére 

alkalmas, és a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg – amennyiben az álláskeresési 

járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb – a kötelező legkisebb munkabér 

összegét eléri, és a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő 

oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli 

gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, és az álláskereső 

foglalkoztatása munkaviszonyban történik. 
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Jogosultsági idő: az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontja szerint definiált munkaviszonnyal, közfoglalkoztatási 

jogviszonnyal, illetve egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenység folytatásával lehet szerezni, feltéve 

ez utóbbi esetben, hogy az álláskereső vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének 

eleget tett.  

 Jogosultsági időnek minősül továbbá a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti önkéntes 

tartalékos katona (a továbbiakban önkéntes tartalékos katona) tényleges szolgálatteljesítésének 

időtartama abban az esetben is, ha az önkéntes tartalékos katona ezen időtartam alatt nem áll 

munkaviszonyban.  

 A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony abban az esetben minősül jogosultsági időnek, ha 

annak időtartama alatt a nevelőszülő álláskeresési ellátásban nem részesül. 

 Jogosultsági időnek minősül 2020. július 1. naptól a megbízási jogviszonyban töltött jogviszony 

ideje. Jogosultsági idő 2020. július 1. napjától a mezőgazdasági őstermelői tevékenység ideje 

feltéve, hogy mezőgazdasági őstermelői tevékenység ideje alatt járulékfizetési kötelezettség 

megtörtént, valamint ennek időtartama alatt a mezőgazdasági őstermelő álláskeresési ellátásban 

nem részesül. Amennyiben valamelyik feltétel hiányzik, abban az esetben nem állapítható meg 

az álláskeresési járadék. A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti 

életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban részesülő álláskeresők részére álláskeresési 

járadék megállapítható azzal a kitétellel, hogy az ellátás megállapításnak, illetve 

megszüntetésének tényéről, az ONYF-et értesíteni kell. 

 

Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy – ha az álláskeresőként való 

nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor – álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző 

négy naptári negyedévben az érintett jogviszonyokban elért – a vállalkozói jogviszony esetén a 

megfizetett – társadalombiztosítási járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének 

alapulvételével kell kiszámítani. 

Ha az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben több munkaadóval állt 

munkaviszonyban, vagy több vállalkozói tevékenységet is folytatott, vagy munkaviszonyban állt és 

vállalkozói tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét valamennyi munkaadónál, 

illetőleg vállalkozói tevékenysége során elért átlag járulékalap alapulvételével kell kiszámítani. 

A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem 

lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél. 

Ha a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el minimálbért, akkor a járadék számításának 

alapja a fentiek szerint számított összeg 60%-a. 

Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az 

álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb 

munkabér 130 százaléka. 

Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát annak az időtartamnak az alapulvételével kell 

megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt 

munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói 

tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési 

kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban együtt: jogosultsági idő). A jogosultsági idő tartamába nem 

számítható be az az időtartam, amely alatt az álláskereső álláskeresési járadékban vagy vállalkozói 

járadékban részesült. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony abban az esetben minősül jogosultsági 

időnek, ha annak időtartama alatt a nevelőszülő álláskeresési ellátásban nem részesül. 

Minden 10 nap jogosultsági idő 1 nap járadékfolyósítási időnek felel meg. Az álláskeresési járadék 

folyósításának időtartama minimum 36, de legfeljebb 90 nap. 
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Az álláskeresési járadék folyósítása szünetel, ha az álláskereső: 

 CSED-re, ÖFD-ra, GYED-re, illetőleg /GYESE-re, GYOD-ra, GYET-re való 

jogosultságának megállapítását jelenti be,  

 letartóztatásban van, szabadságvesztést, - kivéve, ha a szabadságvesztés büntetést 

pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg – valamint elzárást tölt, a 

kényszerintézkedés vagy a büntetés megkezdésének a napja, 

 a közfoglalkoztatás ideje alatt a közfoglalkoztatási jogviszony kezdő napjától. A 

közfoglalkoztatás,a keresőtevékenység szempontjából azonos kategóriába tartozik az 

egyéb kereső tevékenységekkel. Rövid időtartamú, legfeljebb 120 napig tartó 

keresőtevékenységet folytat – kivéve az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő 

munkaviszonykeretében végzett munkát – feltéve, hogy bejelentési kötelezettségének 

időben eleget tett, a szünetelés kezdő napja a jogviszony kezdő napja. 

 Ha az álláskeresési ellátásban részesülő személy az ellátás folyósítása alatt rövid 

időtartamú, legfeljebb 120 napig tartó kereső tevékenységet folytat – az egyszerűsített 

foglalkoztatás kivételével, - feltéve, hogy ezt a munkavégzés megkezdése előtt bejelentette 

a foglalkoztatási osztálynak. 

 olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében keresetpótló juttatásban vagy 

felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül, 

 önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít. 

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munkát nem kell bejelenteni, és az álláskeresési 

ellátást tovább kell folyósítani. 

 

Az ügyintézés határideje: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint 

sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

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

 34/2009.(XII.30) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély 

megállapításához szükséges igazolólapról 

 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 

 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: 

http://www.nyugatrmk.hu/elektronikus/  

 

http://www.nyugatrmk.hu/elektronikus/
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2.1.1. Álláskeresési járadék fennmaradó időtartamára járó juttatás 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 Munkáltatói igazolás 

 Munkaszerződés 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Kérelem benyújtása személyesen, postán vagy elektronikus úton az ügyfél lakóhelye szerint 

illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán, illetve kormányablakban. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges, fennmaradó ellátás kifizetése iránti kérelem benyújtása. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: - 

 

Az ügymenet leírása és alapvető eljárási szabályok: 

 

Álláskeresési járadék fennmaradó időtartamára járó juttatás 

 

 Abban az esetben, ha az álláskeresési járadékban részesülő álláskereső a járadék folyósítási 

idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú teljes vagy legalább napi négy óra 

munkaidejű részmunkaidős munkaviszonyt létesít, akkor kérelmére a folyósítási időből még 

fennmaradó időtartamra járó juttatás meghatározott mértékét egy összegben ki kell fizetni a 

folyósítási idő letelte után, amennyiben a munkaviszony folyamatosan fennáll. A kérelmet az 

álláskeresési járadék folyósítási idejének lejártát követő 30 napon belül kell benyújtani, a 

juttatást a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül kell kifizetni. 

 

 Ha az álláskeresési járadékban részesülő személy az álláskeresési járadék folyósítási idejének 

kimerítését megelőzően nem a lakó- vagy tartózkodási helyén létesít határozatlan időtartamú 

teljes, vagy legalább napi négy óra munkaidejű részmunkaidős munkaviszonyt, az előző 

pontban részletezett mértékű juttatást a részére – kérelmére – egy összegben a kereső 

tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítését követő legközelebbi számfejtés 

alkalmával kell kifizetni. 

 

Az egy összegben kifizetendő juttatás mértéke a még hátralévő időtartamra járó juttatás összegének 

80 százaléka. 

 

Az ügyintézés és a kifizetés határideje:Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény szerint sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Nem a lakó- vagy tartózkodási helyén létesített munkaviszony esetén a bejelentési kötelezettség 

teljesítését követő legközelebbi számfejtés. Más esetben juttatást a kérelem benyújtásától számított két 

hónapon belül kell kifizetni 
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Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, 

a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról  

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

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

 2012. évi. I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
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2.2. Nyugdíj előtti álláskeresési segély 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 Határozat vagy Hatósági bizonyítvány az öregségi nyugdíj megállapításához 

szükséges szolgálati időről 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Kérelem benyújtása személyesen vagy elektronikus úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes 

járási hivatal foglalkoztatási osztályán. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges, nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti kérelem benyújtása. 

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj: - 

 

Az ügymenet leírása és alapvető eljárási szabályok: 

 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg annak az álláskeresőnek, aki az alábbi feltételekkel 

rendelkezik, és álláskeresési járadékra nem jogosult: 

 munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami 

foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, 

 a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez 

legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és 

 az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam 

kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – 

kereső tevékenység miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten 

nem szerzett jogosultságot, és 

 az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett 

megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és 

 rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább 20 év szolgálati idővel, 

résznyugdíj esetén 15 év szolgálati idővel, és 

 korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti 

bányászjáradékban nem részesül. 

 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély akkor állapítható meg, ha a fent leírt feltételek mindegyike teljesül. 

Az álláskeresési segély folyósításának kezdő napja a kérelem benyújtásának napja. Ha az álláskereső a 

nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti igényét – a személyes jelentkezését megelőzően – elektronikus 

levél útján küldte meg, az álláskeresési segély folyósításának kezdő napja az adatoknak az állami 

foglalkoztatási szervhez történő megérkezésének napja. 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély alapja a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező 

legkisebb munkabér 40 százaléka. Ha azonban a számított járadékalap az előbbi összegnél 

alacsonyabb, a nyugdíj előtti álláskeresési segély összegét a járadékalap alapul vételével kell 

megállapítani. 
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A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot, munkaviszonyt nem létesít, illetve 

együttműködési kötelezettségének eleget tesz. 

 

Az ügyintézés határideje: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint 

sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

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

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: 

http://www.nyugatrmk.hu/elektronikus/   

 

http://www.nyugatrmk.hu/elektronikus/
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2.3. Költségtérítés 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A költségtérítés elszámolásának alapja az igénybe vett közlekedési eszközre szóló érvényesített/kezelt 

utazási jegy. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Az érvényesített/kezelt utazási jegy benyújtása személyesen vagy postai úton az ügyfél lakóhelye 

szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán. Az utazási jegyen fel kell tüntetni az ügyfél nevét 

és születési dátumát. 

Az elektronikus jegy is elszámolható, amennyiben leadásra/megküldésre kerül az ügyfél által, oly módon, 

hogy az egyértelműen beazonosítható: 

 az ügyfél hozza magával az otthon kinyomtatott jegyet, 

 postán küldi meg az otthon kinyomtatott jegyet,  

 e-papíron csatolt dokumentumként megküldi(ügyintéző kinyomtatja), 

 elektronikus levélhez (e-mail) csatolt dokumentumként küldheti, amennyiben vállalta az elektronikus 

kapcsolattartást nyilatkozattétele esetén (ügyintéző kinyomtatja) 

 

A szolgáltatások igénybevételével felmerülő utazási költség is megtéríthető, mivel az álláskereső, vagy 

közfoglalkoztatott együttműködési kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó tömegközlekedési 

eszköz igénybevételével történő utazási költségeket is meg kell téríteni. 

 

Elektronikus ügyintézés: 

Lehetséges, amennyiben vállalta az elektronikus kapcsolattartást. 

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj: - 

 

Az ügymenet leírása és alapvető eljárási szabályok: 

 

Az álláskereső részére járó 

 álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításával, valamint 

 a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási 

szervhez történő oda- és visszautazást, valamint 

 az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi 

szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz 

igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. Jogszabály 

az álláskereső részére az itt felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi utazási költségek 

megtérítéséről is rendelkezhet. 

 

A közfoglalkoztatott részére 

 meg kell téríteni a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült, azon indokolt 

helyközi utazási költséget, amely az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett 

utazással összefüggésben - ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez, 
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valamint a foglalkoztatóhoz történő oda- és visszautazást - merül fel. Jogszabály a Flt. 33 §-

ban felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is 

rendelkezhet. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Az utazási jegy foglalkoztatási osztályra történő beérkezését követő legközelebbi számfejtés. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak 

ellátásáról 

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

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

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
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3. Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
 

 

3.1 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás (hat havi 
minimálbérnek megfelelő támogatás) 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 Tájékoztató 

 Üzleti terv és mellékletei 

 Nyilatkozat az Áht. 48/B. §. (1). bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról 

vagy hiányáról 

 Vállalkozási tevékenységhez kötődő iskolai bizonyítvány 

 Bérleti (elő) szerződés vagy tulajdoni lap hozzájáruló nyilatkozat 

 Köztartozás-mentesség igazolása 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Hat havi jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő támogatási igény és 

szaktanácsadás költségeinek igénylése esetében a kérelmet az ügyfél választása alapján a lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (kerületi) hivatalhoz kell benyújtani. Nyilvántartott 

álláskeresőként nyújthat be elektronikus úton kérelmet a támogatás igénylésére, azonban elektronikus 

kérelem beadása csak lehetőség, továbbra is benyújtható a kérelem személyesen az illetékes járási 

(kerületi) hivatalnál.   

 

Elektronikus ügyintézés: biztosított 

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj: - 

 

Ügymenet leírása: 

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható: 

 aki álláskereső 30 napot követően, vagy 

 aki rehabilitációs ellátásban részesül és 

 önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, egyéni cég tagjaként, vagy gazdasági 

társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - tagjaként vagy az Szja. tv. 

3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. 

 

A vállalkozás indítását elősegítő támogatás formái: 

A jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő 

támogatás, illetve a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges 

szaktanácsadás költségei állapíthatóak meg. 

A támogatás a vállalkozóvá válás napjától kezdődően állapítható meg, így a támogatás folyósításának 

kezdő napja: 

a) a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói nyilvántartásba 

vételének a napja, 
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b) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetén a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának 

napja. Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás feltétele, hogy a támogatást 

kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a kérelem 

benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.  

c) minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a 

változásbejegyzésnek a napja. 

A járási hivatal a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt. A támogatással összefüggő tennivalók és 

eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint kell eljárni. A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel 

a járási hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Az ügyintézési határidők tekintetében az Ákr. 50. § (1)-(8) bekezdései az irányadóak. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak 

ellátásáról 

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

(fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

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

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

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható 

támogatásról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről, kérelem az érintettség honlapon történő közzétételéről: 

www.kozpenzpalyazat.gov.hu   

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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3.2 Munkahelymegőrzés támogatása 
 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 BEJELENTÉS (A munkáltató bejelentése, hogy működésével összefüggő okból felmondással, 

nevezett munkavállaló munkaviszonyát meg kívánja szüntetni.) 

 TÁBLÁZAT 

 nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy 

hiányáról 

 nyilatkozat az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

 Támogatást igénylő munkaadó nyilatkozata (tájékoztatók, útmutatók, ÁSZF megismeréséről, 

tudomásul vételéről 

 Cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén: 

 ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési 

(változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult 

személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az 

„eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási 

címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) 

pecséttel ellátott másolata (A járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, 

melyik dokumentumot fogadja be.) 

 (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 jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési 

(változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi) 

 egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény 

szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat 

másolatát, mely tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben 

megegyezik, 

 magánszemély munkaadó esetén a személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya 

ügyintéző részére történő bemutatása,  

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál 

nem régebbi közokiratot vagy az ügyfél által benyújtott cégszerű aláírással ellátott 

adófolyószámla-kivonatot, amennyiben a munkaadó nem szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, 

 az érintett munkavállalók munkaszerződésének illetőleg munkaszerződés- módosításának 

másolata, 

 2020. május 31-ig benyújtott kérelmek esetén a 2019. évi előzetes beszámoló, vagy 

egyszerűsített beszámoló, valamint a kérelem benyújtását megelőző hónap vége dátummal 

készített göngyölített főkönyvi kivonat, vagy beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás. A 2018. 

évi záró beszámoló a Céginformációs rendszerből kerül lekérdezésre) 
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 2020. június 1-től benyújtott kérelmek esetén a 2018. és 2019. évre vonatkozó 

beszámoló/egyszerűsített beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) a céginformációs 

rendszerből kerül lekérdezésre, valamint a kérelem benyújtását megelőző hónap vége 

dátummal készített göngyölített főkönyvi kivonat 

 egyéb szervezetek esetén (egyéni vállalkozó, őstermelő): a szervezet sajátosságainak 

megfelelő beszámoló a fentiekben leírt évekre vonatkozóan, egyéni vállalkozó esetén az 

SZJA bevallása. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény értelmében a gazdálkodó szervezeteknek, az önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 

az egyes állami szervekkel elektronikus úton kell kapcsolatot tartani, valamint az ehhez szükséges 

hivatalos elérhetőségen történő dokumentumküldést, illetve fogadást biztosítani kell. 

E kötelezettség tekintetben gazdálkodó szervezetnek minősül az egyéni cég és egyéni vállalkozás is, 

ugyanakkor nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, 

alapítvány. 

A munkaadó a kérelmét elektronikus úton, az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-Papír) 

szolgáltatás igénybevételével, a foglalkoztatást megelőzően, a munkaerő-piaci program célcsoportjába 

tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára 

nyújthatja be. 

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett nem az elektronikus ügyintézési formát 

választja, akkor a dokumentumokban jelzetteknek megfelelően és kizárólag rá vonatkozóan 

cégszerűen aláírva, hitelesítve, adott esetben hitelesített másolatban kell a dokumentumokat a hivatal 

részére bocsájtania. 

 

Elektronikus ügyintézés: biztosított 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: - 

 

Ügymenet leírása: 

 

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki 

 működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja 

megszüntetni (a munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, 

továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya), és 

 a támogatás iránti kérelmét az illetékes járási hivatalhoz benyújtja, 

 a támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget 

okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható 

intézkedését, 

a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja 

foglalkoztatja, továbbá 

írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek 

eredményre, 

 nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 

elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott 

eljárás nincs folyamatban, és 
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 vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően 

legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú 

továbbfoglalkoztatását, 

 vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a 

kérelem benyújtását megelőző hónapban (kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében 

lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, 

munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg 

felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor, illetve azt a munkaadó az Mt. 79. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg. Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az 

átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt 

telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó. Amennyiben a 

támogatási igény a megyében meglévő telephelyek közül két vagy több telephelyet érint, úgy 

telephelyenként külön-külön, de egy időben kell benyújtania a támogatás iránti kérelmet. 

 

A támogatás időtartama: 

A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta, 

utólag folyósítható. 

 

A munkahelymegőrző támogatás mértéke: 

 A támogatás – mint vissza nem térítendő támogatás – mértéke a felmondással érintett 

munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90%-áig 

terjedhet. 

 A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb 

munkabér 150%-át. 

 A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel a 

szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján igénybe vehető kedvezmények is 

érvényesíthetőek. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint 60 napon belül. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

 a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, 

 az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 

rendelete (általános de minimis rendelet) (a továbbiakban: 1407/2013/EU rendelet), 

 Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének mezőgazdasági 

ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 

18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelete (a továbbiakban: 1408/2013/EU rendelet), 

 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, 

 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló  

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 
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 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 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 

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

(Ávr.), 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), 

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

 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evt.), 

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

CLVI. törvény, 

 az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő 

illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

 a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény, 

 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) kormányrendelet (a továbbiakban: 

37/2011. (III. 22.) kormányrendelet). 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 

https://nfsz.munka.hu/cikk/568/Altalanos_tajekoztato_a_munkahelymegorzes_tamogatasarol  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1100156.TV
https://nfsz.munka.hu/cikk/568/Altalanos_tajekoztato_a_munkahelymegorzes_tamogatasarol
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3.3 Közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem + kérelemhez tartozó nyilatkozatok 

 Munkaszerződés eredeti példánya vagy munkáltató által hitelesített másolata 

 Nyilatkozat az Áht. 48/B. §. (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy 

hiányáról 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A támogatással kapcsolatos kérelmet, a kérelmező lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes 

járási hivatalnál kell benyújtani. 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: - 

 

Ügymenet leírása: 

 

Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt, 

 akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem 

benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti 

gazdasági társasággal, szövetkezettel (kivéve az iskolaszövetkezetet), egyesülettel, 

alapítvánnyal vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá 

tartozó munkaadóval, mezőgazdasági őstermelővel, vízi társulattal, valamint 

erdőgazdálkodóval a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként 

eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével 

vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű 

munkaviszonyt létesített, és 

 aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül - ideértve az előző pontban 

meghatározott közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is - legalább 180 napig 

közfoglalkoztatási jogviszonyban állt. 

 Az elhelyezkedési juttatás további feltétele, hogy a versenyszférában létesített új 

munkaviszonyban a munkaidő elérje a legalább napi hat, megváltozott munkaképességű 

személy esetében a legalább napi négy órát, és a munkaviszony - legalább olyan 

időtartamig - 

folyamatosan fennálljon, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony munkaviszony létesítése 

hiányában fennállt volna. 

Támogatás mértéke: 

 Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a kérelem benyújtásának időpontjában 

érvényes foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak (FHT), a közfoglalkoztatási jogviszony 

megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó időtartamra számított összegével, 

ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony - munkaviszony létesítése hiányában - fennállt 

volna. 

Az elhelyezkedési juttatás a támogatási időtartam lejártát követő 2 évig ismételten nem igényelhető. 
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Az ügyintézés határideje: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján hiánytalanul benyújtott 

kérelem esetén sommás eljárás keretében 8 nap, hiánypótlási felszólítás esetén teljes eljárás keretében 

60 nap. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

Törvények: 

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

 A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 

 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: 

Evt.) 

 A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 

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

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

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

továbbiakban: Flt.) 

 A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban Kftv.)  

 Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Efo tv.) 

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

 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CLVI. törvény  

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 

Korm. rendeletek: 

 a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 

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

továbbiakban: Ávr.) 

 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 

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

 Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő 

illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

Miniszteri és egyéb rendeletek: 

 A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 

 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM 

rendelet (a továbbiakban: 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet) 

 a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 

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

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Nyilatkozat az Áht. 48/B. §. (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1100156.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1100156.TV
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3.4 Lakhatási támogatás 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 Munkaszerződés eredeti vagy annak a munkaadó által hitelesített másolata 

 Ingatlan bérleti szerződése, vagy annak a bérbeadó által hitelesített másolata 

 Utolsó munkahely által kiállított munkaviszony igazoló adatlap, vagy az utolsó munkaviszony 

megszűnését/megszüntetését igazoló dokumentum 

 Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat 

 Amennyiben a kérelmező csoportos létszámleépítésben érintett, akkor az utolsó munkaadója 

csoportos létszámleépítés keretében közölt írásos felmondása 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A lakhatási támogatással kapcsolatos kérelmet személyesen vagy postai úton, az álláskeresőt 

nyilvántartó járási hivatal foglalkoztatási osztályához kell benyújtani. A kérelmet a foglalkoztatás 

megkezdését megelőzően, vagy ha a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítésére a kérelem 

benyújtását megelőzően sor került, legkésőbb a jogviszony létesítését követő 30 napon belül kell 

benyújtania. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges, a lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtása 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: - 

 

Az ügymenet leírása: 

 

Támogatásban részesülhetnek azok az álláskeresők, 

a) akit legalább egy hónapja álláskeresőként tartanak nyilván (kivéve a pályakezdők, a 

közfoglalkoztatást követően álláskeresőként nyilvántartottak, valamint a csoportos 

létszámleépítéssel érintettek célcsoportját, akik esetében nem kell vizsgálni az egy hónapos 

nyilvántartott időtartamot), 

b) aki olyan legalább 6 hónapra szóló és heti legalább 20 óra munkaidejű munkaviszonyt (a magyar 

jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati 

jogviszony, állami szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi feladatokat 

ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 

szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 

szerinti szolgálati viszony, valamint pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 

valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők 

foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi 

CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony) létesít, amely esetében az állandó 

lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km–re van egymástól, 

c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, 

amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, 

d) aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt (ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatás 

keretében történt munkavégzést), mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a 
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létesítendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony 

munkavégzési helyétől (munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, 

közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a 

honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony, valamint 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 szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási 

jogviszony). E körülményeket pályakezdő álláskeresők esetében nem kell vizsgálni., 

e) aki lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő 

településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani és 

f) aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban 

és 

g) rendszeres havi bruttó munkabére nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 

százalékát. A nem rendszeres jövedelmeket figyelmen kívül kell hagyni. 

 

Támogatás mértéke: 

 A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan 1 fő esetében nem haladhatja 

meg a 100 ezer Ft-ot havonta. 

Két fő nem közeli hozzátartozó együttköltözése esetén is ezen összeget szükséges figyelembe 

venni, mivel a 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet rájuk vonatkozóan nem határoz meg támogatási 

kategóriát. 

 A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan nem haladhatja meg a 150 

ezer Ft-ot havonta, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten 

megfelelnek a lakhatási támogatás feltételeinek. 

Csak abban az esetben lehet ezt a támogatási formát igénybe venni, amennyiben a két 

hozzátartozó egy időben igényli a támogatást, és egy időben költözne a bérelt ingatlanba. 

 A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – 3 vagy több személy 

esetében - nem haladhatja meg a 200 ezer Ft-ot havonta, ha az ingatlant 3 vagy több olyan 

személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel (azaz a támogatást egy 

időben igénylik és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek). 

 

Támogatás felhasználhatósága: 

 A támogatás a bérleti díjjal (benne a közüzemi díjakkal) kapcsolatos kiadásokra használható 

fel. Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a 

távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint társasházi lakás bérbeadása esetén a 

társasház takarításával és állagmegóvással, a bankszámlavezetéssel, postaköltséggel, 

biztosítással összefüggő költségek vehetők figyelembe. (Pl. gázpalack, gáztartály, valamint 

szén, fa és egyéb energiahordozók költsége nem vehető figyelembe.) Ebben az esetben a 

Bérbeadó a bérleti díjba beépített közüzemi költséggel csökkentheti a bérbeadásból 

származó jövedelmét. 

 

Támogatás időtartama: 

 A lakhatási támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap. A támogatás 

időtartamának megállapítása mérlegelési jogkörben történik. 
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Ügyintézés határideje: A támogatás iránti kérelem beérkezését követő 60 nap. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak 

ellátásáról 

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

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

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

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 

 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet a munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó 

támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről, kérelem az érintettség honlapon történő közzétételéről: 

www.kozpenzpalyazat.gov.hu   

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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3.5. Képzési támogatások  
 

Elérhető programok, együttműködések: 

1. Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1. program 

2. GINOP 5.1.1.- Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt 

3. TOP-5.1.1.- Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési 

együttműködések 

4. TOP-5.1.2.- Helyi foglalkoztatási együttműködések 

5. TOP-6.8.2.- Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 

várostérségében 

6. GINOP-6.1.1.- Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése kiemelt projekt 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

1-3 program: Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

4. program: Heves Megyeri Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, HMKH 

Pétervásárai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya. 

5. program: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

6.program: Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 Személyi igazolvány 

 Adókártya 

 TAJ kártya 

 Lakcímkártya 

 A képzésbe lépéshez szükséges bizonyítvány 

 Nyilatkozat az Áht. 48/B. §. (1). bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról 

vagy hiányáról 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A képzési támogatással kapcsolatos kérelmet személyesen, az álláskeresőt nyilvántartó járási hivatalnál 

kell benyújtani. 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: - 

 

Az ügymenet leírása: 

 

1. Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1. program:  

A program célcsoportja: A 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok. 

Képzési támogatásként nyújtható: 

 képzési költség és a vizsga díja 

 keresetpótló juttatás 

 helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése 

 étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra) 
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 szállásköltség térítése 

 gyermekfelügyelet költségtérítése 

 hozzátartozó gondozásának költségtérítése. 

 

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró 

vizsgára történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani. 

 

2. GINOP 5.1.1.-Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt: 

 

A munkaerő-piaci program célcsoportjai: 

 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők/ /szolgáltatást igénylők /közvetítést igénylők. 

 A 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők 

 Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nyilvántartott álláskeresők (ISCED 1-2) 

 A gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő 

nyilvántartott álláskeresők. (Azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a projektbe való belépést 

megelőző 12 hónapon belül terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban 

részesültek; illetve gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, 

gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.) 

 A tartósan (legalább 6 hónapja) nyilvántartott álláskeresők 

 Az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők 

 

Képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben támogathatóak: 

 képzési költség és a vizsga díja 

 keresetpótló juttatás 

 helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése 

 étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra) 

 szállásköltség térítése 

 gyermekfelügyelet költségtérítése 

 hozzátartozó gondozásának költségtérítése. 

 

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró 

vizsgára történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani. 

 

3-4. TOP-5.1.1. - Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési 

együttműködések és TOP-5.1.1. Helyi foglalkoztatási együttműködés:  

 

A munkaerő-piaci program célcsoportjai: 

 Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 

szakképzés nélkül 

 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

 50 év felettiek 

 GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 

nevelő felnőttek 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (3 hónapja regisztrált álláskeresők) 
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 A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők. (A közfoglalkoztatásból 30 

napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők. Akik 30 napnál régebben 

léptek ki, más célcsoportok szerint vonhatók be a programba.) 

 Megváltozott munkaképességű személyek 

 Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

 Inaktívak. 

 

A képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben támogathatóak: 

 képzési költség és a vizsga díja 

 keresetpótló juttatás 

 helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése 

 étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra) 

 szállásköltség térítése 

 gyermekfelügyelet költségtérítése 

 hozzátartozó gondozásának költségtérítése. 

 

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró 

vizsgára történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani. 

 

5. TOP-6.8.2. - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 

várostérségében 

 munkaerő-piaci program célcsoportjai kizárólag az egri lakó- vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező 

 Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 

szakképzés nélkül 

 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

 50 év felettiek 

 GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 

nevelő felnőttek 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (3 hónapja regisztrált álláskeresők) 

 A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők. (A közfoglalkoztatásból 30 

napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők. Akik 30 napnál régebben 

léptek ki, más célcsoportok szerint vonhatók be a programba.) 

 Megváltozott munkaképességű személyek 

 Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

 Inaktívak. 

 

Képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben támogathatóak: 

 képzési költség és a vizsga díja 

 keresetpótló juttatás 

 helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése 

 étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra) 

 szállásköltség térítése 

 gyermekfelügyelet költségtérítése 

 hozzátartozó gondozásának költségtérítése. 
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A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró 

vizsgára történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani. 

 

6. GINOP-6.1.1. - Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése kiemelt projekt 

 

A kiemelt projekt célcsoportjai: 

A kiemelt projekt keretében támogatásban részesülhetnek a kevésbé fejlett régiókban (Észak-

magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) 

magyarországi lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező tankötelezettségüket 

teljesített, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel – 

ide értve a HÍD tanúsítvánnyal rendelkező, illetve a felzárkóztató képzés keretében a 7. és 8. osztály 

elvégzéséről szóló bizonyítvánnyal – rendelkező munkavállalási korú (öregségi nyugdíjkorhatárt el nem 

ért) felnőtt személyek, akik 

 közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy, 

 munkaviszonyban állnak. 

 

Képzési támogatásként nyújtható:  

 képzési költség és vizsgadíj (beleértve a pótvizsga díját is), az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak megfelelően biztosított felnőttképzést kiegészítő tevékenység(ek) költsége 

 képzéshez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat, speciális vizsgálatok, 

védőoltás költsége 

 utazási költségek 

 képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségei 

 a képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek 

 bizonyítványmásodlat kiállításának költsége. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint 60 nap. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

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

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

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

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

 egyéb törvények módosításáról 

 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatásokhoz nyújtható támogatásokról. 
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Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 



39 
 

3.6  Bérköltség támogatás 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 Munkaerőigény bejelentőlap 

 Még nem bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni cég esetén igazolás a cégbejegyzés iránti 

kérelem benyújtásáról 

 Cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási 

címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának 

tényét: cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás-mintája, vagy annak 

a munkaadó által az ”eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási 

címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel 

ellátott másolata. (A járási (fővárosi kerületi) hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, 

melyik dokumentumot fogadja be.) (Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az 

esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is az ügyvéd 

készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) 

kérelem mellékletét képezi.) 

 Mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, tizenöt 

napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági kistermelő esetén TB. bejelentkezés 

másolata, vagy a bemutatott őstermelői igazolvány, valamint az adóévre kiadott értékesítési 

betétlap ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat 

 Egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény 

szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat 

ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat 

 Adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a bemutatott személyi 

igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait 

tartalmazó nyilatkozat. 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál 

nem régebbi közokirat, vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott 

adófolyószámla-kivonat (a járási (fővárosi kerületi) hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha 

megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be), amennyiben a kérelmező nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

 Nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy 

hiányáról 

 Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 50.§(1) bekezdés (c) pontjának 

és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjának való 

megfelelésről. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény értelmében a gazdálkodó szervezeteknek, az önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 

az egyes állami szervekkel elektronikus úton kell kapcsolatot tartani, valamint az ehhez szükséges 

hivatalos elérhetőségen történő dokumentumküldést, illetve fogadást biztosítani kell. 
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E kötelezettség tekintetben gazdálkodó szervezetnek minősül az egyéni cég és egyéni vállalkozás is, 

ugyanakkor nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, 

alapítvány. 

A munkaadó a kérelmét elektronikus úton, az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-Papír) 

szolgáltatás igénybevételével, a foglalkoztatást megelőzően, a munkaerő-piaci program célcsoportjába 

tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára 

nyújthatja be. 

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett nem az elektronikus ügyintézési formát 

választja, akkor a dokumentumokban jelzetteknek megfelelően és kizárólag rá vonatkozóan 

cégszerűen aláírva, hitelesítve, adott esetben hitelesített másolatban kell a dokumentumokat a hivatal 

részére bocsájtania. 

 

Elektronikus ügyintézés: biztosított 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: - 

 

Az ügymenet leírása: 

A munkaadók a munkaerő-piaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal 

foglalkoztatási osztályához benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha a program 

célcsoportjába tartozó álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy 

legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben. 

A munkaadó részére a munkaviszonyban, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő 

részmunkaidőben foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb száz 

százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható. 

A járási hivatal a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt. A támogatással összefüggő tennivalók és 

eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint kell eljárni. A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel 

a járási hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A 

foglalkoztatottat a járási hivatal közvetítheti ki a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági 

szerződés megkötését követően lehet megkezdeni. 

A munkaerő-piaci programokban több féle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás, az 

alkalmazni kívánt munkavállaló célcsoporti és nyilvántartottsági besorolásának megfelelően, de 

mindegyik esetben szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását 

megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését 

eredményezze. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Az ügyintézési határidők tekintetében az Ákr. 50. § (1)-(8) bekezdései az irányadóak. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
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 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az ügy intézését segítő tájékoztatók: 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről, kérelem az érintettség honlapon történő közzétételéről: 

www.kozpenzpalyazat.gov.hu 

Foglalkoztató adatlap és munkaerőigény-bejelentőlap: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/91/Altalanos_tajekoztato_a_foglalkoztatas_boviteset_szolgalo_bertamogatasr

ol 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 

 

 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
https://nfsz.munka.hu/cikk/91/Altalanos_tajekoztato_a_foglalkoztatas_boviteset_szolgalo_bertamogatasrol
https://nfsz.munka.hu/cikk/91/Altalanos_tajekoztato_a_foglalkoztatas_boviteset_szolgalo_bertamogatasrol
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3.7 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 Munkaerőigény bejelentőlap 

 Még nem bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni cég esetén igazolás a cégbejegyzés iránti 

kérelem benyújtásáról 

 Cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén, ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási 

címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának 

tényét: cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás-mintája, vagy annak 

a munkaadó által az ”eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási 

címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel 

ellátott másolata. (A járási (fővárosi kerületi) hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, 

melyik dokumentumot fogadja be.) (Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az 

esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is az ügyvéd 

készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) 

kérelem mellékletét képezi.) 

 Mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, tizenöt 

napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági kistermelő esetén TB. bejelentkezés 

másolata, vagy a bemutatott őstermelői igazolvány, valamint az adóévre kiadott értékesítési 

betétlap ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat 

 Egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény 

szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat 

ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat 

 Adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a bemutatott személyi 

igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait 

tartalmazó nyilatkozat. 

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál 

nem régebbi közokirat, vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott 

adófolyószámla-kivonat (a járási (fővárosi kerületi) hivatal kizárhatja vagylagosságot, ha 

megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be), amennyiben a kérelmező nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

 Nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy 

hiányáról 

 Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 50.§(1) bekezdés c) pontjának és 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjának való 

megfelelésről. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény értelmében a gazdálkodó szervezeteknek, az önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 

az egyes állami szervekkel elektronikus úton kell kapcsolatot tartani, valamint az ehhez szükséges 

hivatalos elérhetőségen történő dokumentumküldést, illetve fogadást biztosítani kell. 
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E kötelezettség tekintetben gazdálkodó szervezetnek minősül az egyéni cég és egyéni vállalkozás is, 

ugyanakkor nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, 

alapítvány. 

A munkaadó a kérelmét elektronikus úton, az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-Papír) 

szolgáltatás igénybevételével, a foglalkoztatást megelőzően, a munkaerő-piaci program célcsoportjába 

tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára 

nyújthatja be. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett nem az elektronikus ügyintézési 

formát választja, akkor a dokumentumokban jelzetteknek megfelelően és kizárólag rá vonatkozóan 

cégszerűen aláírva, hitelesítve, adott esetben hitelesített másolatban kell a dokumentumokat a hivatal 

részére bocsájtania. 

 

Elektronikus ügyintézés: biztosított 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: - 

 

Az ügymenet leírása: 

A munkaadók a munkaerő-piaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnál 

benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűnek 

tekinthető álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább a 

napi 4 órát elérő részmunkaidőben. 

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli 

továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra 

kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell.) 

A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen átutalásra 

kerülő szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a lehet. 

A járási hivatal a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt. A támogatással összefüggő tennivalók és 

eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint kell eljárni. A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel 

a járási hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A 

foglalkoztatottat a járási hivatal közvetítheti ki a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági 

szerződés megkötését követően lehet megkezdeni. 

 

Az ügyintézés határideje: 

 

Az ügyintézési határidők tekintetében az Ákr. 50. § (1)-(8) bekezdései az irányadóak. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak 

ellátásáról67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

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

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

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
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 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

 A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 

piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

 

Az ügy intézését segítő tájékoztatók:- 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről, kérelem az érintettség honlapon történő közzétételéről: 

www.kozpenzpalyazat.gov.hu 

Foglalkoztató adatlap és munkaerőigény-bejelentőlap: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/89/Altalanos_tajekoztato_a_foglalkoztatas_boviteset_szolgalo_bertamogatasr

ol 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
https://nfsz.munka.hu/cikk/89/Altalanos_tajekoztato_a_foglalkoztatas_boviteset_szolgalo_bertamogatasrol
https://nfsz.munka.hu/cikk/89/Altalanos_tajekoztato_a_foglalkoztatas_boviteset_szolgalo_bertamogatasrol
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3.8 Nyári diákmunka 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 

3.8.1  Kérelem 

 

3.8.2  Munkaerőigény bejelentőlap, 

 

3.8.3  Még nem bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni cég esetén 

 

3.8.3.1 igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,  

 

3.8.4 Cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén (elektronikus ügyintézés esetén nem 

szükséges): 

 

3.8.4.1 ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési 

(változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégjegyzésre jogosult 

személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás-mintája, vagy annak a munkaadó által az 

”eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási 

címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) 

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

vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.)  

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

létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és 

jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem 

mellékletét képezi.) 

 

3.8.5 Egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, Szja törvény 

szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító 

okirat másolatát, mely tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel 

mindenben megegyezik.  

 

3.8.6 Adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a bemutatott személyi 

igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait 

tartalmazó nyilatkozat.  

 

3.8.7 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 

napnál nem régebbi közokirat vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott 

adófolyószámla-kivonat, (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban), 

 

3.8.8 Nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy 

hiányáról 
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3.8.9 Nyilatkozat az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről  

 

3.8.10 Támogatást igénylő munkaadó nyilatkozata 

 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 

A kérelmet elektronikusan, a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, az álláskeresőt nyilvántartó 

járási hivatalhoz kell benyújtani. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

 

Figyelemmel az Eügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) pontjára, amennyiben a munkáltató gazdálkodó 

szervezetnek minősül, elektronikus ügyintézésre köteles. Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél a 

kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be, melyre az általános célú elektronikus kéreleműrlap 

szolgáltatás (e-Papír szolgáltatás) ad lehetőséget az következők szerint: 

Az ügyfél az e-papir.gov.hu oldalon – bejelentkezést (azonosítást) követően, Cégkapu szolgáltatáson 

keresztül – kiválasztja a megfelelő témacsoportot, ügytípust, valamint a címzettet az alábbiak szerint: 

TÉMACSOPORT: Kormányhivatali ügyek 

ÜGYTÍPUS: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok 

CÍMZETT: az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal 

A „LEVÉL TÁRGYA” mezőben a program megnevezését („Nyári diákmunka 2020.”) kell feltüntetni. Ezt 

követően a teljes dokumentációt (kérelem nyomtatvány, mellékletek) csatolni kell. A csatolt 

dokumentumokat az Eügyintézési tv., illetve az E-Vhr. szerinti elektronikus aláírással kell ellátni vagy 

az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás útján hitelesíteni. 

A „LEVÉL SZÖVEGE” mezőben az ügyfél nevét/megnevezését, székhelyének címét szükséges 

feltüntetni. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: - 

 

Az ügymenet leírása: 

 

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik: 

 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok
1
, 

 közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, 

 foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. 

 

A munkaadók a munkaerő-piaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal 

foglalkoztatási osztályához benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha a program 

célcsoportjába tartozó diákot foglalkoztatnak munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy 

legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben. 

 

A program két pillérre épül: 

 

                                                                 
1 16 éves az a diák, aki a tényleges foglalkoztatáskor már betöltötte a 16. életévét.  
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1. Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható 

munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző 

intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet. 

 

2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: A felmerülő ágazati 

munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás 

területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására. 

 

1. pillér: Önkormányzati diákmunka 

 

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban 

történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási 

adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre.   

 

A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. 

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 

157.950 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 120.750 Ft/fő/hó összeg 

vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 

óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.  

 

2. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén 

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban 

történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a 

kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 

hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.   

 

Jelen megoldással ugyanúgy 6 órát támogatunk 100%-ban, mint az önkormányzatok esetében.  A 

mezőgazdasági, turisztikai és vendéglátási területen történő munkavégzés legfeljebb 8 órában került 

meghatározásra, ezzel ösztönző hatást kívánunk elérni, továbbá azt, hogy a vállalkozások is vállaljanak 

részt a költségek viselésében.  

 

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő 

munkakör esetében 157.950 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 120.750 

Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó 

– előbb említettek szerinti – arányos része. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás 

esetén a támogatási összeg arányosan csökken.  

 

A támogatás időtartama: A program 2020. július 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart. 
 

Ügyintézés határideje: A támogatás iránti kérelem beérkezését követő 60 nap. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 

Törvények: 

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

 A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.)  
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 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Flt.) 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 

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

 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. 

törvény  

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (a továbbiakban: Art.) 

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eügyintézési tv.) 

 

Korm. rendeletek: 

 Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

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

továbbiakban: Ávr.) 

 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 

 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 

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 

 Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő 

illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

 Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: E-Vhr.) 

 

Miniszteri és egyéb rendeletek: 

 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM 

rendelet (a továbbiakban: 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet) 

 A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 

 A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 

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

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 

Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről, kérelem az érintettség honlapon történő 

közzétételéről: 

www.kozpenzpalyazat.gov.hu   

 

Foglalkoztató adatlap és munkaerőigény-bejelentőlap: 

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

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:  

 

A nyári diákmunka program kérelemkitöltő linkje az alábbi címen érhető el: https://tamogatas.wbl.hu/ 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1100156.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1100156.TV
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_allasbejelentes_nyomtatvanyai
https://tamogatas.wbl.hu/
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4. Közfoglalkoztatás 
 

4.1. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

 

 kérelem 

 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 

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

államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani. 
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 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 / aláírásmintájnak / banki aláírásbejelentőjének 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. 

 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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 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. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

 

A támogatás kérelem útján igényelhető. 

 

Főszabályként a támogatás iránti kérelmet, valamint a mellékleteit a Közfoglalkoztatási 

Támogatások 

Keretrendszerébe  (KTK)  kell  feltölteni.   

Az állami foglalkoztatási szervnek, mint államigazgatási szervnek biztosítani kell az elektronikus 

ügyintézés feltételeit, illetve gazdálkodó szervezetek, egyéb szervezetek, önkormányzatok 

részéről kizárólag elektronikus úton történhet a kapcsolattartás, így a közfoglalkoztatással 

kapcsolatos adminisztráció, ügyintézés az Eüsztv. 9.§ (1) bekezdése értelmében kötelező a 

nevezett szerveknek. 

 

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

a közfoglalkoztatás  helye  szerinti  járási  hivatal  az  illetékes,  több  járási  hivatal  illetékességi  

területén megvalósuló közfoglalkoztatás esetén pedig a közfoglalkoztató székhelye szerint 

illetékes járási hivatal. 

 

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek: 

Hivatali kapu (HKP) – azon szervek esetében, akik az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézés 

biztosítására kötelezettek, jellemzően önkormányzatok, önkormányzati intézmények, költségvetési 

szervek. 

KÜNY tárhely (régi néven: ügyfélkapu) – egyéni vállalkozó magán erdőgazdálkodó esetében (a 

foglalkoztató a küldeményeket e-papír szolgáltatás útján nyújthatja be). https://epapir.gov.hu 

Cégkapu – gazdálkodó szervezetek / vagy egyes esetekben költségvetési szervek, 

önkormányzati költségvetési szervek esetében (a foglalkoztató a küldeményeket e-papír 

szolgáltatás útján nyújthatja be). https//epapir.gov.hu  

 

Nem elektronikus kapcsolattartás módjai: 

E-mail: tájékoztató jellegű kapcsolattartás lehetséges, de joghatás kiváltására alkalmas 

dokumentum megküldésére nem lehet használni. 

Postai út: azon szervezetek, akik elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek (adószámmal 

nem rendelkező egyesület, alapítvány) 

 

Személyes vagy postai úton benyújtott dokumentumok:  
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 amennyiben a küldeményt benyújtó személy nem elektronikus ügyintézésre kötelezett, 

úgy a kérelmet a szokásos módon kell érkeztetni és iktatni az IMAP rendszerben, az 

eljárási szabályok szerint kell eljárni.  

 amennyiben a küldeményt benyújtó személy elektronikus ügyintézésre kötelezett az 

eljárás a papír alapú kérelemre nem indul el. 

 

Az Ákr.46.§ (2) bekezdése alapján a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt 

formában terjesztették elő. Ha a kérelmező a kérelmét 5 napon belül az előírt formában ismételten 

előterjeszti, a  

hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell 

számítani 

 

Elektronikus ügyintézés: Eüsztv 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: az eljárás illetékmentes 

 

Az ügymenet leírása: 

 

1. A kérelem benyújtása: 

A kérelem benyújtására a közfoglalkoztató vagy annak írásbeli meghatalmazottja jogosult. 

 

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 – a KTK-rendszerből történő átemeléssel – rögzíteni kell az Integrált 

Rendszerben. 

 

3. A kérelem elbírálása, döntés-előkészítés: 

A kérelem elbírálása a járási hivatalánál történik, a rendelkezésre álló adatok alapján, a 

mérlegelési és bírálati szempontok figyelembevételével. 

A mérlegelési szempontok vizsgálatát követően az ügyintéző javaslatot tesz a járási (fővárosi 

kerületi) hivatal vezetőjének a döntés meghozatalára, és a döntés előkészítés dokumentálására 

szolgáló nyomtatványon javaslatát megindokolja. 

 

4. Érdemi döntés: 

Az illetékes járási hivatal az ügy érdemében hatósági szerződést köt, vagy elutasító határozatot 

hoz. A szerződés aláírására a járási hivatal vezetője jogosult, e hatáskörét azonban delegálhatja 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

A támogatás alanyai 

A Kftv. 1. § (3) bekezdésében meghatározott azon közfoglalkoztatók 

 törvényben meghatározott feladat, törvény által előírt állami feladat, 

vagy 

 a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy 

önként vállalt feladat, vagy 
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 a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy 

 a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – egészség-megőrzési, szociális, 

nevelési, oktatási, kulturális örökség megóvása, építészeti örökség védelmével 

összefüggő, természet-, környezet-és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a 

munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és 

belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, 

fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat, 

vagy 

 a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat 

 ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul, ha arra törvény nem 

ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői szolgálati jogviszonyt. 

 

A támogatás elsősorban foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási 

jogviszonyban történő foglalkoztatása után nyújtható. Amennyiben a benyújtott kérelemben 

megjelölt munkakörre a járási hivatal nem tud a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 

személyek köréből megfelelő munkaerőt biztosítani, akkor más, álláskeresőként nyilvántartott, 

vagy az Mmtv. szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása is támogatható. 

Közfoglalkoztatási jogviszony létesíthető azzal a személlyel is, aki menekültként, oltalmazottként 

vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be valamint a kijelölt tartózkodási 

helyen élő harmadik országbeli állampolgárral, amennyiben adataikat a járási hivatal 

nyilvántartásba vette. 

 

A támogatás alanyai lehetnek: 

 helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező 

társulása, 

 költségvetési szerv, 

 egyházi jogi személy 

 civil szervezet, 

 közhasznú jogállású szervezet, 

 az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a 

célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, 

 vízitársulat, 

 erdőgazdálkodó
1
, 

 szociális szövetkezet
2
, 

 vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a 

kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, vasúti üzemi létesítmények 

fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában, 

 a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt 

közérdekű szolgáltató. 

 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás formája 

Vissza nem térítendő támogatás nyújtható a támogatással érintett közfoglalkoztatott(ak) 

foglalkoztatásából eredő költség(ek)hez: a közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér, 

munkavezetőt megillető bér, munkavezetőt megillető garantált bér, valamint a közfoglalkoztatott 

részére az állásidőre járó bér, teljesítménybér (továbbiakban együtt: közfoglalkoztatottnak járó 
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bér), valamint az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz (a továbbiakban együttesen: 

bérköltség), továbbá a közvetlen költségekhez, anyagköltségekhez. 

 

A támogatás mértéke 

A támogatás mértéke a közfoglalkoztatottnak járó bér és az ahhoz kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adó (a továbbiakban: bérköltség) mértékének 100 százalékáig terjedhet. A 

támogatás mértékénél a közfoglalkoztatónak járó, a Szocho tv.-ben meghatározott 

adókedvezménnyel csökkentett szociális hozzájárulási adó összege vehető figyelembe. 

 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának időtartama 

 

1.) A támogatás 

 

a) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, 

b) a járási hivatal által kiközvetített álláskereső, 

határozott idejű, de legfeljebb 12 hónapos közfoglalkoztatási jogviszonyához, napi 6-8 órás 

munkaidőben történő foglalkoztatásához nyújtható. 

 

A határozott idő vége az elismerést kérők esetében legfeljebb a kérelem végleges elbírálásáig 

tarthat, a kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárok esetében pedig a 

tartózkodási engedély lejártáig. 

 

2.)  A támogatás 

 

a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs 

ellátásban részesülő személynek, 

b) elismerést kérő személynek, 

c) a kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárnak,  

d) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 

határozott idejű, de legfeljebb 12 hónapos közfoglalkoztatási jogviszonyához, napi 6-8 órás 

munkaidőben történő foglalkoztatásához nyújtható. 

 

Az ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap 

A hatóság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül: 

a) sommás eljárás keretében érdemben dönt, ha annak feltételei fennálnak, 

b) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, 

c) az eljárást megszünteti, 

d) az eljárást felfüggeszti vagy 

e) az eljárás szünetel. 

 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az illetékes járási hivatalhoz történő megérkezését követő 

napon kezdődik. Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

(továbbiakban: Flt.), 

 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről (továbbiakban: Met.), 
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 2000. évi C. törvény a számvitelről, 

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

(továbbiakban: Ebt.), 

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

(továbbiakban: Knyt.), 

 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 

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

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

egyéb törvények módosításáról (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 (Civiltv.) 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 

 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 

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

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

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

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

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

szabályairól (Eüsztv.) 

 2016. évi CL. törvény. az általános közigazgatási rendtartásról: (ÁKR), 

 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról (Szocho tv.) 

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

 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, 

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

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, (továbbiakban: 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet) 

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

kapcsolódóan nyújtható támogatásokról (továbbiakban: GM rendelet), 

 18/2012. (IV.5) BM rendelet a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos 

szabályairól 

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

(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 

 105/2015. (IV.23.) Korm.rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről 

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

 459/2016. (XII.23.) Korm.rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések 

megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról, 
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 424/2017. (XII.19) Korm.rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 

 86/2019. (IV.23.) Korm.rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról, 

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről, 

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

munkaügyi hatóságok kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak 

ellátásáról. 

 

Útmutató, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/ 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

 

https://ktk.munka.hu/ 

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


57 
 

4.2. Járási startmunka mintaprogram 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

 kérelem 

 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. 
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 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 / aláírásmintájnak / banki aláírásbejelentőjének 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. 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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 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. 

 a  Knyt.  alapján  előírt  nyilatkozat,  valamint  érintettség  fennállása  esetén  a 

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

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

 

A kérelem benyújtása 

 

A kérelmet a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok alapján a tervezett 

közfoglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalhoz írásban kell benyújtani a miniszteri 

döntést követő 8 napon belül. A kérelem benyújtására a közfoglalkoztató vagy annak írásbeli 

meghatalmazottja jogosult. A kérelem kitöltése a KTK rendszerben történik. 

A közfoglalkoztatóknak a tervezetet és a kérelmet programelemenként kell benyújtaniuk, az 

összefüggő tevékenységre irányuló programoknál, illetve azonos programelemenként csak egy 

kérelem nyújtható be. 

 

Egyedi mintaprogramok benyújtása 

 

Egyedi, speciális program esetében (3.2.1. pontban említett tervezési segédletben szereplő 

paraméterektől eltérő program) tervtárgyalás kezdeményezése szükséges a tervezet 

megalapozottságának vizsgálata érdekében. A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár 

utasítására a tervtárgyalás keretében a BM területi koordinátora az adott megye érintett 

programért felelős munkatársával együtt személyesen áttekinti a támogatási igény alapját képező 

tervezetet. Amennyiben egyeztetést igényel a program elbírálása, akkor helyszíni megbeszélést 

kezdeményez a közfoglalkoztatóval. Ha az állami foglalkoztatási szerv és a területi koordinátor 

véleménye nem egyezik meg a támogatással kapcsolatosan, újabb tárgyalás szükséges a BM 

adott megyéért felelős programkoordinátorának részvételével. A programterv a megyei 

kormányhivatal írásos javaslatával kerülhet felterjesztésre, amely tartalmazza a program 

támogatásának/részbeni támogatásának/elutasításának indoklását is. A tervezési segédletben 

szereplő paraméterektől eltérő program is támogatható egyedi elbírálás szerint. 

Egyedi programok esetében a Belügyminisztérium külön rendelkezik arról, hogy a KTK-ban vagy 

külön iratmintán kell a kérelmet benyújtani. 

Amennyiben a település a 2015. évi programját követően a közfoglalkoztatási programjának egy 

részét szociális szövetkezeti formában szeretné működtetni, a programját egyedi 

mintaprogramként kell kezelni, ha a közfoglalkoztató vállalja, hogy a hatósági szerződés 

megszűnését követő 3 hónapon belül a Kftv. 4/A. §-a szerinti szociális szövetkezetet alapít, és a 

közfoglalkoztatási program befejezését követő 180 napon belül a kérelemben megjelölt tárgyi 
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eszközöket haszonkölcsön szerződés keretében a szociális szövetkezet használatába adja. A 

szociális szövetkezetre vonatkozó működtetési kötelezettség legalább 1 év. 

 

Elektronikus ügyintézés: Eüsztv alapján 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: az eljárás illetékmentes. 

 

Az ügymenet leírása: 

 

A kérelem benyújtása: 

A kérelmet a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok alapján a tervezett 

közfoglalkoztatás helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz elektronikus formában 

kell benyújtani a miniszteri döntést követő 8 napon belül. A kérelem benyújtására a 

közfoglalkoztató vagy annak írásbeli meghatalmazottja jogosult. A kérelem kitöltése a KTK 

rendszerben történik. 

 

Megyei kormányhivatal /járási hivatal javaslata: 

A kérelem a KTK programban kerül kitöltésre, a felterjesztést is azon keresztül kell elvégezni. A 

járási hivatal a benyújtott tervezeteket köteles ellenőrizni szakmai, formai és költséghatékonysági 

szempontból. A járási hivatal a kitöltött tervezetet – ha minden szempontnak megfelelnek – 

járásonként felterjeszti a járási hivatal javaslatával együtt a megyei kormányhivatal részére. A 

megyei kormányhivatal ezt követően a járási hivatal javaslatait összesíti és megvizsgálja, 

ellenőrzi az adatokat, amelyeket megyénként, járásonként felterjeszt a végleges javaslattal. A BM 

Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztálya (továbbiakban: BM Főosztály) felé. 

 

Döntés a járási startmunka mintaprogramokról: 

Amennyiben a tervezet felterjesztésre kerül, a támogatásról a közfoglalkoztatásért felelős 

miniszter mérlegelési jogkörében dönt. 

A járási hivatal döntés előkészítés keretében a támogatásra vonatkozó javaslatot is tartalmazó 

ellenőrző listát aláírva elhelyezi az ügyiratban a felterjesztésre kerülő javaslatával megegyező 

tartalommal. A tervezet adatait tartalmazó összesítő táblázatot megküldi a megyei 

kormányhivatalnak. A megyei kormányhivatal járásonként, összesített formában továbbítja a BM 

Főosztálya részére. 

A BM Főosztály tervezetenkénti, és közfoglalkoztatónkénti bontásban az igényelt támogatási 

összeg, létszám, stb. feltüntetésével összesített javaslatot készít, majd intézkedik a miniszter 

részére történő előterjesztésről. Amennyiben a BM Főosztály szakmai, számszaki, formai 

észrevételt tesz, a megyéért felelős programkoordinátor egyeztetést kezdeményez a megye 

közfoglalkoztatásért felelős vezetőjével. A támogatásról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter 

mérlegelési jogkörében dönt. 

A Főosztály a miniszteri döntést követően az érintett megyei kormányhivatal számára értesítést 

küld a megyei kormányhivatalon keresztül, majd a megyei kormányhivatal tájékoztatja az érintett 

járási hivatalokat. 

A döntésről a járási hivatal legkésőbb a döntés kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a 

közfoglalkoztatót. 

A közfoglalkoztató a miniszteri döntéssel megegyező tartalommal kérelmet és annak mellékleteit 

a miniszteri döntést követő 8 napon belül elektronikusan benyújtja a járási hivatalhoz. A járási 

hivatal összeveti annak tartalmát a miniszteri döntéssel. 
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A járási hivatal a miniszteri döntésben meghatározott támogatási összegnél magasabb támogatást 

nem állapíthat meg. 

A járási hivatal a támogatás biztosítására sommás eljárásban a kérelem beadását követő 8 napon 

belül hatósági szerződést köt a kérelmezővel. A járási hivatal ügyintézője aláírásra előkészíti a 

hatósági szerződést. 

A közfoglalkoztatásért felelős miniszter mérlegelési jogkörében eljárva dönthet úgy, hogy nem 

támogatja a tervezetet. A járási hivatal a döntésről legkésőbb a következő munkanapon értesíti a 

közfoglalkoztatót Amennyiben a közfoglalkoztató a belügyminiszter döntése alapján nem 

támogatott tervezettel azonos tartalmú kérelmét mégis beadja, a járási hivatal a korábbi 

szabályoknak megfelelően elutasító határozatot hoz. Amennyiben a tervezetet az igénylő 

módosítja, ismételten felterjesztésre kerülhet. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 

A támogatható programelemek 

 

A BM a járási startmunka mintaprogramok szervezésénél figyelembe vette a korábban indult 

értékteremtő közfoglalkoztatási programok tapasztalatait, így a főbb tevékenységi területek a 

következők: 

 mezőgazdasági program, 

 helyi sajátosságra épülő egyedi program  

 szociális jellegű program (amely magába foglalja a korábbi belvíz-elvezetési, 

mezőgazdasági utak karbantartása, bio-és megújuló energiafelhasználás, illegális 

hulladéklerakó helyek felszámolása programokat) 

 

A támogatás formája 

 

Vissza nem térítendő célzott támogatás a támogatással érintett közfoglalkoztatottak (regisztrált 

álláskeresők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, elismerést kérők, a kijelölt 

tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárok valamint megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő 

személyek) munkabéréhez és ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, valamint a 

beruházási és dologi költségekhez és kiadásokhoz. 

 

A támogatás mértéke 

 

A közfoglalkoztató a támogatás összegét a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott 

közfoglalkoztatottak költségeire [375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése, 

valamint a 7/B. § (2) bekezdése szerinti költségek] fordíthatja a következők szerint: 

A 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet szerint szabályozott közfoglalkoztatottnak járó bér, 

valamint az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének (azaz a 

bérköltségnek) legfeljebb 100%-a számolható el. 

A Szocho tv-ben meghatározott adókedvezmény igénybevételével csökkentett szociális 

hozzájárulási adó vehető figyelembe a támogatás számítása során. 

A közfoglalkoztatottak foglalkoztatásából eredő beruházási és dologi költségek legfeljebb 

100%-a számolható el, a legmagasabb lehetséges százalékos mértéket a közfoglalkoztatottak 

létszáma határozza meg (sávos támogatás). Az alábbi költségek támogathatóak: 
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 munkaruha és egyéni védőeszköz költségei, 

 a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a 

munkaadót terhelő utazási költségek, 

 munkásszállítás költségei (közfoglalkoztatottak szállítási költsége), 

 a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök (tárgyi eszközök) költsége, 

 foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja (önkormányzati foglalkoztatás esetén nem 

támogatható), 

 beruházási költségek* és kiadások, 

 egyéb, a projektben felmerülő költségek - ideértve a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § 

(3a) bekezdése szerinti szervezési költségeket is. Szervezési költséget csak az a települési 

önkormányzat közfoglalkoztató számolhat el, amely önálló polgármesteri hivatallal nem 

rendelkezik, ide nem értve a közös önkormányzati hivatalt működtető városokat. A 

kérelemben a közfoglalkoztatónak nyilatkoznia kell, hogy az előbbi feltételnek megfelel-e. 

 

Beruházási és dologi költségek sávos támogatása: 

 

A közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében a dologi és beruházási költség támogatásának 

mértékét a közfoglalkoztatottak száma határozza meg. 

 legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 

legfeljebb 100 százalék 

 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 

mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig az a) pontban meghatározott mértékig, 

azon túl legfeljebb 90 százalék 

 45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 

mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a b) pontban meghatározott mértékig, 

azon túl legfeljebb 80 százalék 

 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 

135 fő közfoglalkoztatottig a c) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 70 

százalék 

 

A sávos támogatási intenzitás a közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak létszámához 

kötődik. Ennek megfelelően 4 sávot lehet elkülöníteni, amelyek az alábbiak: 

a) 1-15 fő legfeljebb 100% a támogatás mértéke; 

b) 16-45 fő legfeljebb 90% a támogatás mértéke; 

c) 46-135 fő legfeljebb 80% a támogatás mértéke; 

d) 136 fő  legfeljebb 70% a támogatás mértéke. 

 

A támogatási intenzitást az összes támogatott, és a létszámhoz tartozó támogatási mérték 

hányadosa adja meg. Teljes támogatottság csak 15 főig adható, nagyobb létszám esetén sávosan 

csökken a százalékos arány. 

 

A sávhoz tartozó támogatás mértéke maximális összeg, a járási hivatal mérlegelési jogkörében, vagy 

a BM ajánlásának figyelembevételével ettől lefelé eltérhet. 
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A támogatott közfoglalkoztatási bér: 

A közfoglalkoztatottnak járó bér összegét a 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet szabályozza. 

A közfoglalkoztatottak részére legalább középfokú végzettséget és szakképesítést nem igénylő 

munkakör esetében közfoglalkoztatási bér. A legalább középfokú végzettséget és szakképesítést 

igénylő munkakör esetében pedig közfoglalkoztatási garantált bér jár, amennyiben a feltételek 

valamelyike hiányzik, akkor a közfoglalkoztatottat közfoglalkoztatási bér illeti meg. 

A közfoglalkoztatási bértől és a közfoglalkoztatási garantált bértől csak teljesítménybérezés 

esetében lehet eltérni. Az Mt. szerinti bérpótlékokat a közfoglalkoztatási jogviszony esetén is ki 

kell fizetni, ha a munkaidő beosztás ezt indokolja, de nem támogatható. 

 

A támogatott közfoglalkoztatási bérnél nem vehető figyelembe: 

 a bérköltségbe tartozó egyéb tételek (pl. jutalom, prémium, bérpótlék, 13. és további havi bér, 

helyettesítési díj, táppénz, szabadság megváltása, stb.) 

 a munkabérbe nem tartozó egyéb juttatások (pl. étkezési hozzájárulás, ruhapénz stb.). 

 

A támogatás időtartama 

A támogatás a támogatás idejére, de legfeljebb 12 hónapra nyújtható [375/2010. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 4. § (5) bekezdés]. 

A program ütemezetten is tervezhető és megvalósítható. A program szakmai irányításáról a 

kérelmezőnek kell gondoskodnia. 

A támogatási időszak egy alkalommal legfeljebb további 6 hónapra meghosszabbítható (tehát 

összesen legfeljebb 18 hónap lehet), ha a közfoglalkoztató a támogatási időszak befejeződését 

megelőző hatvanadik és huszonkettedik nap között benyújtja a hosszabbítás iránti kérelmét az 

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalba. A közfoglalkoztatotti létszám nem emelkedhet. 

 

A Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerének (KTK) alkalmazása az ügyintézés 

során 

 

A közfoglalkoztatási támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés során az alábbi műveletek rögzítése 

a KTK-rendszerben történik. 

 

A Támogatott feladatai: 

 előzetes tervezet elkészítése, 

 kérelem benyújtása, 

 elszámolás benyújtása, 

 módosító kérelem benyújtása (a jogcímen belüli átcsoportosítás esetén a KTK cikk 

karbantartás funkciói is alkalmazhatók). 

 

A járási hivatal feladatai: 

 ügyintézői javaslat elkészítése és miniszteri döntésre felterjesztése, 

 a módosító kérelem elbírálása, szükség esetén miniszteri döntésre történő felterjesztése. 

 

A Belügyminisztérium feladata: 

 szakmai javaslat kidolgozása 

 a miniszteri döntés előkészítése 

 

A KTK alkalmazásának részletes szabályait a KTK felhasználói kézikönyv tartalmazza. 
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Az ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap 

A hatóság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül: 

a. sommás eljárás keretében érdemben dönt, ha annak feltételei fennálnak, 

b. a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, 

c. az eljárást megszünteti, 

d. az eljárást felfüggeszti vagy az eljárás szünetel 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az illetékes járási hivatalhoz történő megérkezését követő 

napon kezdődik. A hiánypótlás ideje a döntésre meghatározott határidőbe nem számít bele. 

 

Program zárása: 

A programok befejezését követően a megyei (fővárosi) kormányhivatal beszámolót készít a 

programok megvalósulásáról. A támogatás felhasználásának részletes pénzügyi elszámolása mellett 

a megyei (fővárosi) kormányhivatalnak ismertetnie kell a támogatott tevékenység megvalósításának 

szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, és elemeznie kell a megvalósítás eredményességét. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

továbbiakban: Flt.), 

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

egyéb törvények módosításáról (továbbiakban: 2011. évi CVI. törvény), 

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

(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), 

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

 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 

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

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

(továbbiakban: Knyt.), 

 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, 

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

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

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 

 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 

 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil  

szervezetek működéséről és támogatásáról, 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

 2015. évi CXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól (Eüsztv.) 

 2016. évi CL. törvény. az általános közigazgatási rendtartásról: (ÁKR), 

 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóból (Szoctv) 
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 105/2015. (IV.23.) Korm.rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről 

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

munkaügyi hatóságok kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak 

ellátásáról, 

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

egészségügyi szolgáltatások díjáról, 

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

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

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

kapcsolódóan nyújtható támogatásokról (továbbiakban: GM rendelet), 

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

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

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

 18/2012. (IV.5) BM rendelet a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos 

szabályairól 

 

Útmutató, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/ 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

https://ktk.munka.hu/ 

 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/
https://ktk.munka.hu/
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5. Szolgáltatások 
 

Munkaközvetítés, munkáltatói kapcsolattartás 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 foglalkoztatói adatlap 

 munkaerőigény bejelentő lap 

 közvetítő lap 

 értesítő levél 

 EFO közvetítő lap 

 állásinformációs lap 

 Igazolás 

 belső és online álláslista 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A munkaerőigényt a munkáltató személyesen, telefonon, interneten vagy postai úton, elektronikus 

ügyintézéssel eljuttatja a járási hivatal foglalkoztatási osztályára. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: - 

 

Az ügymenet leírása: 

A munkaközvetítés folyamata a munkaerőigény közlésétől a megfelelő munkaerő kiválasztásán 

keresztül, a munkaerőigény lezárásáig tart, melynek fő célja a munkát keresők és a munkát kínálók 

találkozásának elősegítése annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló jogviszony 

jöjjön létre. 

Az álláskínálat bővítése, a munkaerő-piaci helyzet reális, naprakész elemzése és értékelése 

érdekében folytatott tevékenységek között kiemelten fontos feladat a járási hivatal illetékességi 

területén működő foglalkoztatók személyes megismerése, felkeresése. 

A foglalkoztatói látogatás feladatai az általános információnyújtás és információszerzés, az üres, 

betöltetlen, esetleg jövőbeni álláshelyek feltárása, az állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásainak és 

támogatási rendszerének bemutatása, a munkahely foglalkoztatási jellemzőinek megismerése, 

további együttműködés megalapozása, esetleges létszámleépítéssel kapcsolatos tanácsadás. 

A munkáltatói kapcsolattartás módszerei: személyes kapcsolattartás, kölcsönös információcsere 

levelezés, e-mail útján, telefonon keresztül, elektronikus ügyintézés, munkáltatói fórumok szervezése, 

tájékoztató levelek, hírlevelek, szóróanyagok, plakátok kihelyezése. 

 

Az ügyintézés határideje: 

A munkaerőigény érvényessége a bejelentéstől számított 60 nap, amely az érvényesség lejárta előtt 

meghosszabbítható. 
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Ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

 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 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

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

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

yai  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

 

http://vmp.munka.hu 

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

https://ec.europa.eu/eures/public/hu/homepage  

 

 

 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_allasajanlatok
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_allasbejelentes_nyomtatvanyai
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_allasbejelentes_nyomtatvanyai
http://vmp.munka.hu/
http://vmp.munka.hu/
http://vmp.munka.hu/
https://ec.europa.eu/eures/public/hu/homepage
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6. Csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos bejelentések 
nyilvántartása 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Az ESTAT rendszerben kitöltött adatok alapján kinyomtatott formanyomtatványok 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Elektronikus ügyintézéssel, illetve az ESTAT rendszeren keresztül. 

 

Elektronikus ügyintézés: szükséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: - 

 

Az ügymenet leírása: 

A foglalkoztatók törvényi kötelezettségük alapján a csoportos létszámcsökkentési szándékukat, 

valamint a létszámleépítésekről hozott döntések adatait a leépítéssel érintett telephely szerint 

illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán kötelesek bejelenteni. 

A munka törvénykönyve alapján csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a 

döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint 

a) húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább  tíz 

munkavállaló, 

b) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén 

legalább a munkavállalók tíz százaléka, 

c) háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc 

munkavállaló munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő 

ok miatt megszüntetni. 

 

Az ügyintézési határidő: - 

 

Ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

munkavédelmi  és a munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról 

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

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

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

 2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról, 

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről, 

 2018.évi CXXV. törvény a kormányzati Igazgatásról. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: https://estat.munka.hu/   

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: https://estat.munka.hu/  

https://estat.munka.hu/
https://estat.munka.hu/
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7. Közérdekű munka 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályai 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 

Személyi azonosításhoz szükséges iratok: 

 személyi igazolvány, 

 lakcímkártya. 

 

Szabálysértési hatóság által kiállított iratok: 

 szabálysértési bírság határozat,  

 helyszíni bírság 

 pénzbüntetést kiszabó határozat, 

 pénzbüntetést kiszabó végzés, 

 közérdekű munkát kiszabó végzés. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A szabálysértésről szóló határozatot, végzést, helyszíni bírságot személyesen az ügyfél hozza 

magával a járási hivatal foglalkoztatási osztályára. 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: - 

 

Az ügymenet leírása: 

 

Az elkövető jelentkezésének határideje a közérdekű munka kiszabásától függően változhat: 

A szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott közérdekű munka esetében a 

szabálysértési hatóság által megküldött határozat alapján, annak jogerőre emelkedésétől 

számított 8 napon belül köteles az elkövető jelentkezni, a lakóhelye, tartózkodási helye, vagy 

annak hiányában az elkövetés helye szerint illetékes foglalkoztatási osztályon. Amennyiben 

rendelkezésre áll a határozat, de a jogerőre emelkedés időpontja nem ismert, a 

jogerőre emelkedés időpontjára vonatkozóan az elkövető nyilatkozata az irányadó. 

A szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott meg nem fizetett pénzbírság vagy 

helyszíni bírság helyébe lépő közérdekű munka büntetés esetében a pénzbüntetés 

megfizetésére rendelkezésre álló 30 napos határidőben vagy az azt követő nyolcadik napig 

jelentkezhet az elkövető a lakóhelye, tartózkodási helye, vagy annak hiányában az elkövetés 

helye szerint illetékes foglalkoztatási osztályon. Az elkövető jelentkezését abban az esetben 

is fogadja a foglalkoztatási osztály, ha a befizetésre rendelkezésre álló 30 napos határidő 

még nem telt el. 

Amennyiben a jelentkezés nem az illetékes osztályon történik, úgy az ügyet át kell tenni az illetékes 

osztályra. 

Amennyiben az elkövető vagy kötelezett a határidőt önhibáján kívül mulasztja el, igazolási kérelmet 

terjeszthet elő. Az igazolási kérelmet az ügyben eljáró elsőfokú szabálysértési vagy közigazgatási 

hatóság bírálja el. 



70 
 

Közérdekű munka csak abban az esetben végezhető, ha az elkövetővel szemben a közérdekű 

munkát kizáró ok nem áll fenn, illetve ha az elkövető annak teljesítésébe beleegyezik. A kiszabott 

közérdekű munka, valamint a közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka esetében az eljáró 

hatóság még a büntetés kiszabása, illetve megváltása előtt a feltételeket megvizsgálja, illetve az 

elkövető írásos beleegyezését kéri, ezért az ilyen ügyfelek esetében a közérdekű munka büntetés az 

osztály által végrehajtható. 

A kijelölő lapot a foglalkoztatási osztály az elkövetőnek, illetve a kötelezettnek adja oda, a 

foglalkoztató felkeresése céljából. Ezzel egy időben értesíti (telefonon, e- mailben) a közérdekű 

foglalkoztatót is a kijelölés tényéről. A foglalkoztatónál jelentkező elkövető a megjelenéskor magával 

viszi a kijelölő lapot, amit átad a foglalkoztatónak. A foglalkoztató ekkor dönti el, hogy beleegyezik-e 

az elkövető foglalkoztatásába, és ezt követően tölti ki a rá vonatkozó részt. A kijelölő lap 

foglalkoztatási osztályra történő mielőbbi visszajuttatása a közérdekű foglalkoztató feladata, 

függetlenül a kijelölés eredményétől (foglalkoztatás vagy elutasítás). 

Ha az osztály az elkövető vagy kötelezett jelentkezésekor nem tud megfelelő közérdekű munkát 

biztosítani, akkor 30 napon belül ismételt megjelenésre szólítja fel. 

A közérdekű munkát az elkövető és a kötelezett legalább heti 1 napon, pihenőnapján vagy 

szabadidejében is végezheti. A közérdekű munka napi munkaideje legalább 4, de legfeljebb 8 óra, 

azzal a kikötéssel, hogy havonta legalább 24 órát kell teljesíteni. A közérdekű munkavégzésért 

díjazás nem jár, biztosított jogviszony nem keletkezik. 

Ha az elkövető vagy kötelezett a közérdekű munkavégzés ideje alatt lakóhelyet, tartózkodási helyet 

változtat, a foglalkoztatási osztálynak nem kell másik foglalkoztatót kijelölni a számára, továbbá nem 

kell áttennie az ügyet másik osztályra, tekintettel arra, hogy a munka végrehajtását és az eljárást ott 

kell befejezni, ahol az megkezdődött. 

 

Az ügyintézési határidő: - 

 

Ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak 

ellátásáról 

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről, 

 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és 

a szabálysértési elzárás végrehajtásáról, 

 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 kiadásának eljárási rendjéről szóló 

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet, 

 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, 

valamint az ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) 

BM rendelet, 
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 40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet az önkormányzati rendeletben meghatározott 

magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka 

végrehajtásának részletes szabályairól, 

 Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) 

IRM rendelet, 

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/11998.(VI.24.) NM rendelet 

 a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

szóló 284/1997 (XII.23.) Korm. rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

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

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 

 

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

