
  
 

 

 

Foglalkoztatási támogatások, bértámogatások 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

 Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal. 

A foglalkoztatás helye szerinti illetékes hatósági eljárásban résztvevő foglalkoztató székhelye vagy 

telephelye szerint illetékes járási hivatal. 

A kérelmet annak a járási hivatal foglakoztatási osztályán kell bejelenteni, amelynek illetékességi 

(működési) területén a foglakoztatás történik. 

 

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

 

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

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

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

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

bekezdése értelmében az ügyfél kérelmét az illetékes hatóság mellett a kormányablaknál is 

előterjesztheti. 

 

2.1.  A támogatás kérelem útján igényelhető 

 

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

személyesen. 

 

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

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

hivatalnál írásban benyújtani. 

Az eljárás lefolytatására a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2)-(3) bekezdése alapján a 

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

hivatal illetékességi területén megvalósuló foglalkoztatás esetén pedig a foglalkoztató székhelye 

szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal. 

A kérelem benyújtására a foglalkoztató vagy annak írásbeli meghatalmazottja jogosult [Ákr. 35. § (1) 

bekezdés]. 

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

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

postára adás dátuma. 

 



  
 

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

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

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

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

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. 

 

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

eljárási szabályait és iratmintáit a „Módszertani útmutató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény alapján alkalmazott egyes iratminták használatára” c. dokumentum tartalmazza. 

 

 

2.2. A kérelem kötelező tartalmi elemeinek vizsgálata 
 

A joghatóság, hatáskör és illetékesség megállapítása után az ügyintéző megvizsgálja a kérelem 

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

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

belül rögzíteni kell az Integrált Rendszerben. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell 

 

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

kapcsolattartó nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, számlavezető pénzintézetének nevét, 

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

Kincstár számlaszáma, továbbá a foglalkoztatók programokhoz nyújtott támogatás elkülönítésére 

szolgáló alszámla); 

 társulás esetén az érintett foglalkoztatók adatait (nevét, címét, kapcsolattartó nevét, 

telefonszámát, elektronikus levélcímét); 

 a foglalkoztatás keretében elvégzendő feladatok meghatározását; 

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

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az előleget mire kívánja fordítani; 

 tervezett közvetlen költségek és anyagköltségek részletezését; 

 a foglalkoztatni kívánt létszámot munkakörönként; 

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

munkakörönként, létszámhoz kapcsolódóan; 

 a foglalkoztatni kívánt létszámhoz kapcsolódóan a közfoglalkoztatási bér és szociális 

hozzájárulási adó összegét, valamint a kért támogatás összegét munkakörönként; 

 a munkatervet, 

 a foglalkoztatás ütemezését, 

 a kérelmező egyéb nyilatkozatait. 

 

 

2.3.  A kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok 

 

 Minden közfoglalkoztató esetében: 

- munkaerőigény-bejelentő lap, 



  
 

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

(pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi 

hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni), 

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

helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli). 

 Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén: az aláírásra jogosult személy eredeti 

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

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

annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata, 

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

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

 

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

iránti kérelem benyújtásáról. 

 

 Gazdasági társaság esetén: 

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

(változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: a cégjegyzésre jogosult személy eredeti 

aláírási címpéldánya/aláírásmintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel mindenben 

megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak / aláírásmintának megfelelő aláírással 

valamint – bélyegző léte és használata esetén – bélyegzőlenyomattal ellátott másolata. (A járási 

(fővárosi kerületi) hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.) 

- ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírásminta cégbejegyzési 

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

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

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

– bélyegzőlenyomattal ellátott másolata. 

 

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

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

cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi. 

 

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

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

benyújtani. 

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

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

kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem változott” jelzéssel, és 

az aláírási címpéldánynak vagy aláírásmintának megfelelő aláírással és – bélyegző léte esetén – 

bélyegzőlenyomattal lát el. 

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

Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a  

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

cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat 

 Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén 



  
 

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

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

megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak / aláírásmintának megfelelő aláírással, 

valamint – bélyegző léte és használata esetén – bélyegzőlenyomattal ellátott másolata. 

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

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

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

kivonat. 

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

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

 

 A cégnyilvántartáson kívüli, egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztató 

esetében (pl.: alapítvány, egyesület): 

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

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

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

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

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

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

nyilvántartásba vételről szóló igazolás. 

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

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

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

bélyegzőlenyomattal ellátott másolata. 

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

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

benyújtani. 

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

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

kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem változott” jelzéssel, és 

az aláírási címpéldánynak vagy aláírásmintának megfelelő aláírással és – bélyegző léte esetén – 

bélyegzőlenyomattal lát el. amennyiben a kérelmező a köztartozásmentes adatbázisban nem 

szerepel: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a köztartozás-

mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat,vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű 

aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat. 

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

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

fel. 

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

megállapított hiánypótlási határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve a kért dokumentumokat 

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

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

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

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

 



  
 

A hiánypótlási felhívás, az igazolási kérelem részletes eljárási szabályait és iratmintáit a „Módszertani 

útmutató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján alkalmazott 

egyes iratminták használatára” c. dokumentum tartalmazza. 

 

3.  A kérelem elbírálása, döntés-előkészítés 
 

A kérelem elbírálása a járási (fővárosi kerületi) hivatalánál történik, a rendelkezésre álló adatok 

alapján, a mérlegelési és bírálati szempontok figyelembevételével. 

 

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

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

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

megállapítását kizáró feltételekre kiterjedően. 

 

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

dokumentálására szolgáló nyomtatványon rögzíti, és az erre szolgáló nyomtatványon aláírásával 

igazolja, hogy a jogszabályi megfelelőség vizsgálatát elvégezte. 

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

nyújtásával kapcsolatos, a jogszabály által előírt mérlegelési szempontokat. 

 

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

és iratmintáit a „Módszertani útmutató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény alapján alkalmazott egyes iratminták használatára” c. dokumentum tartalmazza. 

 

 

4. Az ügyintézési határidő 

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

a) érdemben dönt, 

b) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, 

c) az eljárást megszünteti, 

d) az eljárást felfüggeszti és függőben tartja. 

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

megérkezését követő napon kezdődik. A hiánypótlás ideje a döntésre meghatározott határidőbe nem 

számít bele. 

 

Az ügyintézési határidő: 

- automatikus döntéshozatal esetén 24 óra 

- sommás eljárásban 8 nap 

- teljes eljárásban 60 nap 

 

 

 



  
 

5. A döntések közlése 
A döntések (határozat, végzés) közlésére vonatkozó részletes szabályokat a „Módszertani útmutató 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján alkalmazott egyes 

iratminták használatára”c. dokumentum tartalmazza. 

 

A hatóság a támogatás odaítéléséről hatósági szerződést köt a foglalkoztatóval. 

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

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

kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. 

 

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

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

fellebbezést. 

 

6. Jogorvoslat 

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

nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, a határozat elleni fellebbezés jogát biztosítani kell [Ákr. 116. 

§ (1) bekezdés]. 

 

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

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

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

hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 

 

 

Fellebbezés (Ákr.116. § - 119. §) 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 01. napjától hatályos 

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

kijelölt hatósághoz – fellebbezésnek van helye. 

 

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

önálló fellebbezésben. 

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

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

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

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

fellebbezést a megyei (fővárosi) kormányhivatal bírálja el. 

 

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

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

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

visszavonásával is teljesíthető, akkor ezt meg kell tennie. Amennyiben a hatóság saját hatáskörben 

nem ad helyt a fellebbezésnek, akkor az ügy összes iratait – azokat az ügykezelés szabályai szerint 

rendezve – a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon belül fel kell terjesztenie a fellebbezés 

elbírálására jogosult szervhez. A felterjesztés alkalmával – a kísérő levélben – az első fokon eljáró 

hatóság a fellebbezésre nézve nyilatkozik, kifejtve a saját álláspontját. 



  
 

A jogorvoslati eljárások részletes szabályait és iratmintáit a „Módszertani útmutató a z általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján alkalmazott egyes iratminták 

használatára” c. dokumentum tartalmazza. 

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

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

kijelölt hatósághoz – fellebbezésnek van helye. 
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