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1. Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás 
támogatás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Pályázati Felhívásban meghatározott dokumentumok 

 

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

A pályázat postai úton, illetve személyesen nyújtható be, a pályázatban meghatározott 

határidőig. Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 3300 Eger, Pf. 1005 

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. IV. emelet 

A pályázatot és annak mellékleteit elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával is 

benyújthatják a pályázók.  

https://epapir.gov.hu/  

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek 

Ügytípus:  Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási 

feladatok 

Címzett: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illetékmentes. 

 

Az ügymenet leírása: 

A legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs 

ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját 

vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése. A pályázati felhívásban 

meghatározott összeghatárig terjedő kamatmentes tőkejuttatás visszatérítendő és /vagy vissza nem 

térítendő formában (a tőkejuttatás az értékhatáron belül részben visszatérítendő, részben vissza nem 

térítendő formában is nyújtható). A pályázónak rendelkeznie kell a vállalkozás beindításához a 

beruházás bruttó költségének legalább 20 %-át elérő saját forrással, továbbá anyagi biztosítékkal 

(ingatlanfedezet/bankgarancia/kezesség) a támogatás visszatérítéséhez, illetőleg a 

kötelezettségszegés miatt történő visszafizetéséhez 

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügyintézés határideje: A pályázati felhívás alapján az elbírálásra nyitva álló határidő, legfeljebb 

60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

- foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási 

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

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
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- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. 

törvény, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

A teljes pályázati dokumentáció letölthető a http://heves.munka.hu/Engine.aspx oldalról. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

  

http://heves.munka.hu/Engine.aspx
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2. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

- A 445/2013. Korm. rendelet 1. illetve 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány, 

- A harmadik országbeli által ellátandó munkakörre vonatkozó munkaerőigény bejelentés, 

(amennyiben a kérelem beadását megelőzően nem került benyújtásra) 

- Amennyiben jogszabályban meghatározott ok miatt a munkavállalási engedély kiadásához 

nincs szükség a munkaerő-piac vizsgálatára, ezen ok igazolása, 

- A szezonális munkavállalási engedély, valamint az engedély meghosszabbítása iránti 

kérelem kivételével a harmadik országbeli állampolgárnak tevékenység ellátásához 

szükséges szakképesítését, iskolai végzettségét igazoló okirat hiteles igazolása, 

- A munkaerőigényben illetve a kérelemben a foglalkoztató által meghatározott a 

munkavállalótól elvárt egyéb alkalmazási feltételek hitelt érdemlő igazolása. 

 

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

Az engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be e-Papír szolgáltatás útján foglalkoztatás 

megkezdését megelőzően.  

https://epapir.gov.hu/  

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek 

Ügytípus:  Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási 

feladatok 

Címzett: Heves Megyei Kormányhivatal 

Munkavállalási engedély hosszabbítása iránti kérelem benyújtásának határideje a korábban kiadott 

engedély lejárati határidejét megelőzően legalább 15 nap. 

Az illetékességet főszabály szerint a foglalkoztatás helye alapozza meg. Ettől eltérő szabályok 

vonatkoznak arra az esetre, ha a foglalkoztatás több megye, vagy az ország egész területén történik: 

 

Kivételek: 

1. a kérelmet a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti kormányhivatalnál, illetve járási 

hivatalnál kell benyújtani, ha a munka természetéből adódóan a foglalkoztatás több 

megye területére terjedhet ki, 

2. a kérelmet a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalnál, illetve járási hivatalnál 

kell benyújtani, ha a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárt több, különböző 

megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges  

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes 

 

Az ügymenet leírása: 

Harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása a jogszabályban meghatározottak 

kivételével - munkavállalási engedélyhez vagy összevont engedélyhez kötött. 
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Munkavállalási engedély kiadására - általános szabályok szerint - akkor kerül sor, ha a foglalkoztatás 

időtartama maximum 90 nap illetve szezonmunka esetében akkor, ha a foglalkoztatásra 120 napon 

belül legfeljebb 90 nap. 

 

A munkavállalási engedély a kérelmező foglalkoztató részére egy általános engedély arra 

vonatkozóan, hogy a harmadik országbeli állampolgárt az abban meghatározott munkakörben 

munkavégzési helyen és időszakban foglalkoztathassa. A munkavállalási engedély kiadásának 

általános feltétele, hogy a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó munkakörre megfelelő 

(belföldi,EGT állampolgár) munkaerő ne álljon rendelkezésre, illetve a harmadik országbeli 

állampolgár a munkakör ellátására alkalmas legyen. A jogszabály a munkavállalási engedély 

kiadására eltérő szabályokat is meghatároz. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési 

eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a 

fővárosi és megyei kormányhivatal az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági 

közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik 

országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér 

megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Általános, kulcsszemélyzet foglalkoztatásának engedélyezése esetében 5 nap, munkaerő-piaci 

vizsgálat nélküli, illetve amennyiben a foglalkoztató a kérelmének benyújtását megelőzően legalább 

15 nappal korábban munkaerőigény bejelentést tett 10 nap  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

- A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont 

kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség 

alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az 

összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a 

Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok 

magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 

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

- A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 

II. törvény 

- A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 

II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

https://nfsz.munka.hu/ 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

  

https://nfsz.munka.hu/
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3. Engedélymentes foglalkoztatás bejelentése 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Bejelentés az engedélymentes foglalkoztatásról 

 

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

A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás 

megszűnését legkésőbb az azt követő napon kell bejelenteni e-Papír szolgáltatás útján, a 

foglalkoztatás helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalnak. 

https://epapir.gov.hu/  

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek 

Ügytípus:  Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási 

feladatok 

Címzett: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes. 

 

Az ügymenet leírása: 

A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró 

kormányhivatalnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint 

azon személy foglalkoztatását, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, 

továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, valamint akinek magyarországi 

foglalkoztatásához az Flt., a 355/2007. Korm. rendelet, valamint a 445/2013. Korm. rendelet alapján 

nincs szükség engedélyre. 

A bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza: 

- foglalkoztatottak számát, 

- életkorát, 

- iskolai végzettségét, 

- állampolgárságát, 

- munkakörének FEOR számát, 

- a foglalkoztatási jogviszony formáját, 

- hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, 

- a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, továbbá 

- arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt. 

A kormányhivatal igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. A 

foglalkoztató köteles a bejelentés tárgyát képező foglalkoztatási jogviszony létesítéséről és 

megszűnéséről szóló dokumentumot és igazolást a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő 

három évig megőrizni, és az ellenőrzés során bemutatni. A bejelentési kötelezettség teljesítése, 

illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg az 

annak alapján végzett tevékenység megkezdésének, de annak elmulasztása 5.000-500.000 forintig 

terjedő rendbírsággal sújtandó. 
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Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügyintézés határideje: 8 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

továbbiakban: Flt.) 

- 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 

foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az 

engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 

munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági 

közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik 

országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér 

megtérítéséről   

- 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad 

áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról   

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 
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4. Munkaerő-kölcsönzők hatósági nyilvántartása 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

I. 

 

 cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a nevét, illetve adószámát tartalmazó nyilatkozatát  

 a munkaerő-kölcsönző tevékenységet tartalmazó létesítő okiratot (társasági szerződés, 

alapító okirat, alapszabály), idegen nyelvű okirat esetén annak hiteles magyar fordítását, 

 az előírt végzettséget, szakmai képesítést, gyakorlatot bizonyító oklevelet, szükség szerint a 

gyakorlati időre vonatkozó igazolást (pl. működési bizonyítvány, munkáltatói értékelés), 

valamint e képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása érdekében kötött 

munkaszerződést, idegen nyelvű dokumentum esetén annak hiteles magyar fordítását,  

 külföldön szerzett képesítés esetén annak magyarországi elismertetését igazoló okiratot, 

 az irodahelyiség használati jogát biztosító okiratot, idegen nyelvű okirat esetén annak hiteles 

magyar fordítását, 

 letéti szerződést a vagyoni biztosítékról, idegen nyelvű okirat esetén annak hiteles magyar 

fordítását, 

 annak igazolását, hogy a bejelentő szerepel az állami adóhatóság által vezetett, az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260.§-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

 illetéket 3 000,- Ft értékben. 

II. 

EGT-tagállamban bejegyzett vállalkozás esetén a bejelentéshez a következő mellékletek hiteles 

magyar fordítását kell benyújtani: 

 a vállalkozás székhelye szerinti EGT-tagállam cégjegyzékébe vagy – ha a működés feltétele 

más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az előírt nyilvántartásba való bejegyzés 

tényét igazoló dokumentumot, vagy  

 a vállalkozás székhelye szerinti EGT-tagállam illetékes hatósága által kiadott igazolást arról, 

hogy az irányadó jog szerint munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatására a vállalkozás 

jogosult, vagy 

 a vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozás székhelye szerinti EGT-tagállam a 

munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatására vonatkozóan engedélyezési vagy 

nyilvántartásba vételi eljárást nem alkalmaz,  

 a munkaerő-kölcsönző tevékenységet tartalmazó létesítő okiratát (társasági szerződés, 

alapító okirat, alapszabály),  

 az előírt végzettséget, szakmai képesítést, gyakorlatot bizonyító oklevelet, szükség szerint a 

gyakorlati időre vonatkozó igazolás (pl. működési bizonyítvány, munkáltatói értékelés), 

valamint  

 e képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása érdekében kötött munkaszerződést,  

 külföldön szerzett képesítés esetén annak magyarországi elismertetését igazoló okiratot, 

 a magyarországi irodahelyiség használati jogát biztosító okiratot, 

 pénzügyi intézménnyel kötött eredeti letéti szerződést a vagyoni biztosítékról, 

 illeték 3 000,- Ft értékben. 
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Az eljárást indító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A munkaerő-kölcsönző a munkaerő-kölcsönzési tevékenységre vonatkozó szándékát a tevékenység 

megkezdése előtt 30 nappal a székhelye szerinti kormányhivatalnak elektronikus úton jelenti be. 

A munkaerő-kölcsönző a küldeményeket e-Papír szolgáltatás útján nyújthatja be:  

https://epapir.gov.hu/  

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek 

Ügytípus:  Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási 

feladatok 

Címzett: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges.  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárás illetékköteles. Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén a 

bejelentőnek az általános tételű, 3 000 Ft eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően kell 

megfizetnie, amely történhet  

- banki átutalással (az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy 

székhelyét, illetve - amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni), vagy  

- a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási 

rendszeren keresztül.  

 

Az ügymenet leírása: 

Munkaerő-kölcsönzési tevékenységet  

- az az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás végezhet, amely a rá irányadó jog szerint 

munkaerő-kölcsönzést folytathat, vagy  

az a belföldi székhelyű a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság, vagy – a vele 

tagsági viszonyban nem álló munkavállalók vonatkozásában – szövetkezet folytathat, ha az Mt-ben és 

a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, és a tevékenység folytatására 

irányuló szándékát előzetesen, a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak bejelenteni. A 

kormányhivatal a tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet. 

 

A munkaerő-kölcsönzőknek a székhelyükben, a nyilvántartási adataiban bekövetkezett változásokat, 

illetve a tevékenységük megszüntetést be kell jelenteniük, illetve az éves tevékenységükről a 

tárgyévet követően adatszolgáltatást kell nyújtaniuk. 

A kormányhivatal a munkaerő-kölcsönző nyilvántartásból való törléséről hoz határozatot, ha az ügyfél: 

 bejelentette tevékenységének megszüntetését,  

 jogutód nélkül megszűnt,  

 az állami adóhatóság törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisból,  

 nem rendelkezik a jogszabályban előírt feltételekkel (nyilvántartásba bejegyzés, megfelelő 

képesítésű személy foglalkoztatása, megfelelő irodahelyiség, vagyoni biztosíték, 

köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés), valamint a 17/F.§ (2) és (3) 

bekezdésében foglalt (EGT-tagállamban nyilvántartásba vétel, Magyarországon megfelelő 

irodahelyiség) feltételekkel 

 a vagyoni biztosítékot nem pótolta, 

 adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal 

tesz eleget, vagy 

https://epapir.gov.hu/
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 jogszabályismételt vagy együttes megszegésével folytatja tevékenységét. 

 

Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre azért kerül sor, mert a munkaerő-kölcsönző 

 tevékenysége megszüntetését bejelentette, illetve  

 az állami adóhatóság törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisból,  

az ügyfél legkorábban csak a törlést elrendelő határozat véglegessé válását követő egy év elteltével 

vehető újra nyilvántartásba.   

 

Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre azért kerül sor, mert a munkaerő-kölcsönző 

 a jogszabályban foglalt feltételekkel nem rendelkezik, 

 a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta, 

 adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal 

tett eleget, 

 jogszabály többszöri megszegésével folytatta tevékenységét  

az ügyfél legkorábban csak a törlést elrendelő határozat véglegessé válását követő három év 

elteltével vehető újra nyilvántartásba.  

 

Alapvető eljárási szabályok: 

- 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-

munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről 

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

 

Az ügyintézés határideje: 

A tevékenység folytatási feltételeinek fennállására vonatkozó igazolás kiadása: 8 nap  

Nyilvántartásba vétel határideje: 25 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői 

tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól 

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

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 5. §, 29. § (1)-(2) bekezdés 67/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok 

általánostól eltérő illetékességi területéről 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

https://nfsz.munka.hu/ 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

 

  

https://nfsz.munka.hu/
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5. Magán-munkaközvetítők hatósági nyilvántartása 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

 cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a nevét, illetve adószámát tartalmazó 

bejelentése/nyilatkozata, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozókról vezetett 

nyilvántartásba történő bejegyzés igazolása.  

 a magán-munkaközvetítői tevékenységet tartalmazó létesítő okirat, idegen nyelvű okirat 

esetén annak hiteles magyar fordítása, 

 az előírt képesítést igazoló oklevél (szükség szerint a gyakorlati időre vonatkozó igazolás, így 

különösen a munkáltató által kiállított működési bizonyítvány, munkáltatói értékelés), idegen 

nyelvű dokumentum esetén annak hiteles magyar fordítása, és 

 külföldön szerzett képesítés esetén annak magyarországi elismertetését igazoló okirat, 

 az e képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása érdekében kötött munkaszerződés, 

 az irodahelyiség használati jogát biztosító okiratot, idegen nyelvű okirat esetén annak hiteles 

magyar fordítása, 

 letéti szerződés a vagyoni biztosítékról, idegen nyelvű okirat esetén annak hiteles magyar 

fordítása. 

 illeték 3 000, - Ft értékben. 

 

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

 

A magán-munkaközvetítő a munkaközvetítési tevékenységre vonatkozó szándékát a tevékenység 

megkezdése előtt 30 nappal a székhelye szerinti kormányhivatalnak elektronikus úton jelenti be. 

A munkaerő-kölcsönző a küldeményeket e-Papír szolgáltatás útján nyújthatja be:  

 

https://epapir.gov.hu/  

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek 

Ügytípus:  Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási 

feladatok 

Címzett: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges.  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

 

Az eljárás illetékköteles. Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén a 

bejelentőnek az általános tételű, 3 000 Ft eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően kell 

megfizetnie, amely történhet  

- banki átutalással (az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy 

székhelyét, illetve - amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni), vagy  

- a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási 

rendszeren keresztül.  
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Az ügymenet leírása: 

 

A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy a magán-munkaközvetítő 

vagy az általa – legalább heti húsz órában munkaviszony keretében – foglalkoztatott legalább egy 

személy a jogszabályban meghatározott végzettséggel, szakmai képesítéssel, gyakorlattal 

rendelkezik, a cégjegyzékbe vagy – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági 

nyilvántartásba vétel – az előírt nyilvántartásba bejegyezték, és létesítő okirata a magán-

munkaközvetítői tevékenység folytatását tartalmazza. További feltétel, hogy a magán-munkaközvetítő 

a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel, és jogszabályban előírt letétbe helyezett 

vagyoni biztosítékkal rendelkezzen, és azt megfelelően igazolja. 

 

A tevékenység folytatására irányuló szándékot az illetékes kormányhivatalnak be kell jelenteni. A 

kormányhivatal a tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet. 

A magán-munkaközvetítőknek a székhelyükben, a nyilvántartási adataiban bekövetkezett 

változásokat, illetve a tevékenységük megszüntetést be kell jelenteniük, illetve az éves 

tevékenységükről a tárgyévet követően adatszolgáltatást kell nyújtaniuk. 

Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek és az eljárási 

illetéket is megfizették, a bejelentés tevőt erről a tényről a kormányhivatal igazolás megküldésével 

értesíti. Ezt követően a kormányhivatal dönt a nyilvántartásba vételről.  

Amennyiben a bejelentés nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek a 

hiányosságok megjelölésével a kormányhivatal erről szóló tájékoztatást küld. A bejelentés 

jogszabályban foglalt feltételeinek hiányában, a bejelentés meg nem tettnek minősül. Ezt követően a 

bejelentést a hiányosságok pótlásával újra meg kell tenni.  

A magán-munkaközvetítőnek a felhasznált vagyoni biztosítékot, a kifizetést követő harminc napon 

belül pótolnia kell. Ennek megtörténtét legkésőbb a pótlásra megállapított határidő utolsó napján (30. 

nap) a kormányhivatalban igazolnia kell. 

A magán-munkaközvetítői tevékenység bejelentés nélküli folytatása esetén a kormányhivatal 5 000 – 

500 000,- Ft-ig terjedő bírságot szab ki (a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 56/A. §-a, és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében 

kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II.28.) Korm. rendelet 1. §-a alapján). 

 

A kormányhivatal a magán-munkaközvetítőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli a 

nyilvántartásból, ha: 

 nem rendelkezik a jogszabályban foglalt feltételekkel, vagy 

 a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta, vagy 

 jogszabály többszöri megszegésével folytatja tevékenységét, vagy 

 adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal 

tesz eleget. 

 

A kormányhivatal a magán-munkaközvetítőt törli a nyilvántartásból (tevékenység folytatásától való 

eltiltás nélkül), ha: 

 tevékenységének megszüntetését bejelentette, 

 jogutód nélkül megszűnt. 

Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre azért kerül sor, mert a magán-munkaközvetítő 

tevékenysége megszüntetését bejelentette, az ügyfél legkorábban csak a törlést elrendelő határozat 

véglegessé válását követő egy év elteltével vehető újra nyilvántartásba.   
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Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre és a tevékenységtől való eltiltásra azért kerül sor, mert a 

magán-munkaközvetítő  

 a jogszabályban foglalt feltételekkel nem rendelkezik, 

 a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta, 

 adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal 

tett eleget, 

 jogszabály többszöri megszegésével folytatta tevékenységét  

az ügyfél legkorábban csak a törlést, vagy eltiltást elrendelő határozat véglegessé válását követő 

három év elteltével vehető újra nyilvántartásba vagy folytathatja újra tevékenységét.  

 

Alapvető eljárási szabályok: 

- 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-

munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről 

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

 

Az ügyintézés határideje: 

A tevékenység folytatási feltételeinek fennállására vonatkozó igazolás kiadása: 8 nap  

Nyilvántartásba vétel határideje: 25 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői 

tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól 

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

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 5. §, 29. § (1)-(2) bekezdés 67/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok 

általánostól eltérő illetékességi területéről 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

https://nfsz.munka.hu/ 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

  

https://nfsz.munka.hu/
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6. A munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére adható 
támogatásokról 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Pályázati Felhívásban meghatározott dokumentumok 

 

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

A pályázat postai úton, illetve személyesen nyújtható be, a pályázatban meghatározott 

határidőig. Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 3300 Eger, Pf. 1005 

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. IV. emelet 

A pályázatot és annak mellékleteit elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával is 

benyújthatják a pályázók.  

https://epapir.gov.hu/  

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek 

Ügytípus:  Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási 

feladatok 

Címzett: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes. 

 

Az ügymenet leírása: 

 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal az Flt. 13/A §-ának (2) bekezdése 

alapján munkaerő-piaci szolgáltatást állami foglalkoztatási szervként közvetlenül, illetve a 

nyilvántartásba vett munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezeteken keresztül nyújthat az 

álláskeresők és a szolgáltatást kérők részére. 

 

A kormányhivatal pályázati eljárás eredményeként támogatást nyújthat az Flt. 13/A § alapján 

munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére. 

 

Ennek keretében a következő szolgáltatások nyújtása támogatható: 

a) munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása elmaradott térségekben vagy a munka-

erőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára, továbbá 

 

b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadás, illetve 

c) mentori szolgáltatás nyújtása azoknak a hátrányos helyzetű személyeknek, akiknek a 

kormányhivatal e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta, vagy 

d) helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás végzése. 

 

A támogatás vissza nem térítendő formában legfeljebb 3 év időtartamra adható. A támogatás mértéke 

legfeljebb 100% lehet, melyet a pályázati felhívás tartalmaz. 

https://epapir.gov.hu/
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A közigazgatási hatósági eljárás a kormányhivatal által kiírt pályázati felhívás alapján, a pályázat 

benyújtásával indul. 

A pályázatot az erre kiadott pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban meghatározott határidőig 3 

példányban (1 eredeti és 2 másolati), továbbá a pályázati felhívásban meghatározott pályázati 

részeket egyszer írható CD-n kell benyújtani a kormányhivatalnak. A pályázat személyes benyújtása 

esetén a kormányhivatal igazolást állít ki a pályázó számára, az átvétel tényéről és időpontjáról. A 

pályázó kérelmére a pályázat beérkezéséről a kormányhivatal nyolc napon belül írásbeli tájékoztatást 

ad. 

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény  

 

Az ügyintézés határideje: 

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követő legfeljebb két hónapon belül kerül sor. 

A pályázati felhívásban ettől rövidebb határidő is megállapítható. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

továbbiakban: Flt.) 

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

kapcsolódóan nyújtható támogatásról (a továbbiakban: R1) 

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

Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

 

A teljes pályázati dokumentáció letölthető a http://heves.munka.hu/Engine.aspx oldalról. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

 

  

http://heves.munka.hu/Engine.aspx
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7. Munkaügyi hatósági ellenőrzés 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Cégkivonat, alapító okirat, személyes okmányok, munkaügyi dokumentumok. 

 

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

A munkaügyi hatósági ellenőrzés hivatalból, egyéni panasz vagy közérdekű bejelentés alapján indul. 

A panasz, közérdekű bejelentés benyújtásának helye: Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, 

Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály; 3300 Eger, Szarvas 

tér 1.; elektronikus levelezési cím: mmeo@heves.gov.hu  

 

Elektronikus ügyintézés: Lehetséges. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárás illetékmentes. Munkaügyi bírságot tartalmazó határozat kapcsán benyújtott részletfizetési, 

illetőleg méltányossági kérelem esetén általános tételű (3.000,- forint összegű) eljárási illetéket 

szükséges fizetni. 

 

Az ügymenet leírása: 

A munkaügyi hatósági ellenőrzés elsősorban munkavégzési helyszíneken történik. Az ellenőrzések 

minden esetben a munkáltató személyét érintik. A munkáltató saját maga munkaügyi hatósági 

ellenőrzés alá vonását nem kérelmezheti. Az ellenőrzés alá vont munkáltató minősül a munkaügyi 

hatósági eljárásokban ügyfélnek. Szükséges esetben a helyszíni ellenőrzéseket iratbekérések, 

ismételt, vagy más munkahelyeken történő további helyszíni ellenőrzések és idézések követhetik. 

Munkaügyi hatósági eljárásban meghozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, amennyiben az 

ügyfél a döntésben foglaltakkal nem ért egyet, úgy a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül a 

Miskolci Törvényszékhez címzett, de a Heves Megyei Kormányhivatalnál benyújtandó keresetben, 

jogszabálysértésre hivatkozva kérheti a döntés bírósági felülvizsgálatát. A jogi képviselővel eljáró fél, 

valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszeren keresztül köteles benyújtani a 

keresetlevelet. A személyesen eljáró természetes személy nem köteles a keresetlevelet elektronikus 

úton benyújtani, azonban, ha az elektronikus kapcsolattartási módot választja, úgy a keresetlevelet 

benyújthatja Ügyfélkapu és Perkapu igénybevételével is. 

 

Alapvető eljárási szabályok: A munkaügyi hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap. 

Munkaügyi hatósági eljárásban az ügyfél jogai/kötelességei különösen: a jogszerű ügyintézéshez, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben történő eljáráshoz való jog. Ha törvény 

nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve 

törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni és a többi  

résztvevővel együttműködni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy 

a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A kötelezettségét önhibájából 

megszegő ügyfelet a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Ha az ügyfél 

mailto:mmeo@heves.gov.hu
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy 

elhallgat, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az adatszolgáltatási kötelezettségét nem 

teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, 

- A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény, 

- Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 

e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 28.) Korm. rendelet, 

- A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, 

- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

- A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves, www.ommf.gov.hu  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

 

  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
http://www.ommf.gov.hu/
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8. Munkavédelmi hatósági ellenőrzés 
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Cégkivonat, alapító okirat, személyes okmányok, munkavédelmi dokumentumok, a munkáltató 

balesetvizsgálatával kapcsolatos iratok. 

 

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

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés hivatalból, egyéni panasz, közérdekű bejelentés alapján, 

továbbá munkabaleset kivizsgálására indult ügyekben a sérült kérelmére indul. A panasz, közérdekű 

bejelentés és kérelem benyújtásának helye: Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, 

Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály, 3300 Eger, Szarvas tér 

1.; elektronikus levelezési cím: mmeo@heves.gov.hu 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárás illetékmentes. Munkavédelmi bírságot tartalmazó határozat kapcsán benyújtott 

részletfizetési kérelem esetén általános tételű (3 000,- forint összegű) eljárási illetéket szükséges 

fizetni. 

 

Az ügymenet leírása: 

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés elsősorban munkavégzési helyszíneken történik. Az 

ellenőrzések minden esetben a munkáltató személyét érintik. A munkáltató saját maga munkaügyi 

hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérelmezheti. Az ellenőrzés alá vont munkáltató, illetőleg a 

munkabaleset kivizsgálását kezdeményező sérült minősül a munkavédelmi hatósági eljárásokban 

ügyfélnek. Szükséges esetben a helyszíni ellenőrzéseket iratbekérések, ismételt, vagy más 

munkahelyeken történő további helyszíni ellenőrzések és idézések követhetik. Munkavédelmi 

hatósági eljárásban meghozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, amennyiben az ügyfél a 

döntésben foglaltakkal nem ért egyet, úgy a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül a Miskolci 

Törvényszékhez címzett, de Heves Megyei Kormányhivatalnál benyújtandó keresetben, 

jogszabálysértésre hivatkozva kérheti a döntés bírósági felülvizsgálatát. A jogi képviselővel eljáró fél, 

valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszeren keresztül köteles benyújtani a 

keresetlevelet. A személyesen eljáró természetes személy nem köteles a keresetlevelet elektronikus 

úton benyújtani, azonban, ha az elektronikus kapcsolattartási módot választja, úgy a keresetlevelet 

benyújthatja Ügyfélkapu és Perkapu igénybevételével is. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés határideje a munkabalesetekkel, foglalkozási 

megbetegedésekkel és fokozott expozíciós esetekkel, a baleset munkabalesetnek minősítésével és a 

munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló jogviszony 

szervezett munkavégzésnek történő minősítésével kapcsolatos ügyekben 45 nap. Minden további 

esetben a munkavédelmi hatósági ellenőrzés határideje 30 nap. A munkavédelmi hatóság hivatalbóli 

eljárásának ügyintézési határideje 60 nap. 

mailto:mmeo@heves.gov.hu
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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Munkavédelmi hatósági eljárásban az ügyfél jogai/kötelességei különösen: a jogszerű ügyintézéshez, 

a jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben történő eljáráshoz való jog. Ha 

törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, 

illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni és a többi 

résztvevővel együttműködni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy 

a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A kötelezettségét önhibájából 

megszegő ügyfelet a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Ha az ügyfél 

vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy 

elhallgat, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az adatszolgáltatási kötelezettségét nem 

teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

a Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, 

b A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, 

c Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 

e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 28.) Korm. rendelet, 

d A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, 

e A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, 

f Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves, www.ommf.gov.hu 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

Az elektronikus bejelentések megtételéhez szükséges munkavédelmi nyomtatványok az alábbi 

címeken érhetők el: 

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/munkavedelmi-nyomtatvanyok-elektronikus-

bejelenteshez 

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/foglalkoztatasi-foosztaly 

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes 

www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=10&type=407#!DocumentBrowse 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
http://www.ommf.gov.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/munkavedelmi-nyomtatvanyok-elektronikus-bejelenteshez
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/munkavedelmi-nyomtatvanyok-elektronikus-bejelenteshez
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/foglalkoztatasi-foosztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=10&type=407#!DocumentBrowse

