
VEKOP 8.1.1. „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében helyközi utazási támogatás  

  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatala  

  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

• A munkaadó kérelme,  

• a munkavállaló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a saját költség megtérítését igényli-e 

(amennyiben igen, kitöltött munkavállalói kérelem),  

• munkaerőigény bejelentőlap,  

• tájékoztató a de minimis támogatások szabályairól,   

• még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén igazolás a cégbejegyzés 

iránti kérelem benyújtásáról,   

• cégnyilvántartásban nem szereplő munkaadó esetében  

- az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben 

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

megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és  

- a munkaadó székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi a 

nyilvántartásba vételről szóló igazolás,   

- költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, amelyet a 

munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” 

jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén 

pecséttel lát el,  

• 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.)  

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

(változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: 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.  

(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 vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány/ a vállalkozói tevékenység 

megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb 

adatait tartalmazó nyilatkozat, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott 

adatlap https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/  

• 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,  

• mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 

napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági termelő esetén tb-bejelentkezés 

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

betétlap 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 cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (a 

járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be), 

amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,  

• magánszemély munkaadó esetén a kérelemben feltüntetett adatok igazolására a személyi 

igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya ügyintéző részére történő bemutatása,  

• nyilatkozat az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról,  

• átláthatósági nyilatkozat.  

 

 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

A munkaadónak a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell 

benyújtania az illetékes járási hivatalhoz.  

A támogatás csak álláskereső személy foglalkoztatására tekintettel nyújtható. Nem tekinthető 

álláskeresőnek az a személy, akivel a munkaadó a kérelem benyújtása előtt munkaviszonyt létesített.  

  

Ügyintézés határideje:   

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

  

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

Helyközi utazás-támogatást igényelhet a munkaadó, valamint az a program  

célcsoportjába tartozó személy, aki nyilvántartott álláskereső. A támogatás legfeljebb egyéves 

időtartamra folyósítható. A helyközi utazási költség egészben vagy részben megtéríthető  

  

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  
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• 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  

• 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről   

• 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról   

• 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról  

  

Az ügy intézését segítő útmutatók:    

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_munkabajaras/ak_ta

mogatasok_munkabajaras_v811.aspx   

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:   

Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről, kérelem az érintettség honlapon történő 

közzétételéről:  

www.kozpenzpalyazat.gov.hu  

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_munkabajaras/ak_ta

mogatasok_munkabajaras_v811.aspx   

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -  
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