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A Foglalkoztatási Osztályok 

hatáskörébe tartozó ügyek 

I. Általános szabályok  

1. Illetékességi területe 

A Veszprém vármegyében működő Foglalkoztatási Osztályok illetékességi területei a 

következő települések közigazgatási területeire terjednek ki: 

 

Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Ajka, Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, Szőc, 

Úrkút, Városlőd 

 

Balatonalmádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonakarattya, Csajág, 

Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi 

 

Balatonfüredi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, 

Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, 

Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, 

Zánka 

 

Devecseri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, 

Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, 

Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, 

Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid 

 

Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, 

Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót,  Dáka, Döbrönte,  

Egyházaskesző, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, 
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Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, 

Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, 

Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápa, 

Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, 

Várkesző, Vaszar, Vinár 

 

Sümegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, Hosztót, 

Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, 

Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár 

 

Tapolcai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, 

Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, 

Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, 

Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, 

Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Taliándörögd, Tapolca, Uzsa, Vigántpetend, Zalahaláp 

 

Várpalotai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Berhida, Jásd, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, Várpalota, Vilonya 

 

Veszprémi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, 

Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, 

Veszprém, Veszprémfajsz, Vöröstó 

 

Zirci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, 

Csetény, Dudar, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc 
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2. Az ügyfélfogadás rendje 

 

Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda és csütörtök 8.00-14.00 óráig 

Kedd, péntek  8.00-12.00 óráig  

Az ügyfélfogadás helye: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

8400 Ajka, Újélet u. 8. 

Tel.: (88) 550-659, (88) 550-654 

Fax: (88) 550-679 

E-mail: ajka.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

Balatonalmádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda és csütörtök 8.00-14.00 óráig 

Péntek  8.00-12.00 óráig  

Az ügyfélfogadás helye: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 44. 

Tel.: (88) 550-721 

Fax: (88) 550-811 

E-mail: balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

Balatonfüredi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda és csütörtök 8.00-14.00 óráig 

Péntek  8.00-12.00 óráig  

Az ügyfélfogadás helye: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

8230 Balatonfüred, Kossuth u. 26. 

Tel.: (87) 795-110 

Fax: (87) 795-119 

E-mail: balatonfured.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

mailto:ajka.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
mailto:balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
mailto:balatonfured.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
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Devecseri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda és csütörtök 8.00-14.00 óráig 

Péntek  8.00-12.00 óráig  

Az ügyfélfogadás helye: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Devecseri Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

8460 Devecser, Petőfi tér 1. 

Tel.:(88) 550-750, (88) 550-749, (88) 550-747  

Fax: (88) 550-814 

E-mail: devecser.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda és csütörtök 8.00-14.00 óráig 

Péntek  8.00-12.00 óráig  

Az ügyfélfogadás helye: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

8500 Pápa, Csáky László u. 12.  

Tel.: (89) 795-090 

Fax: (89) 795-103 

E-mail: papa.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

Sümegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda és csütörtök 8.00-14.00 óráig 

Péntek  8.00-12.00 óráig  

Az ügyfélfogadás helye: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Sümegi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

8330 Sümeg, Kossuth L. u. 14-16. 

Tel.: (87) 795-060 

Fax: (87) 795-122 

E-mail: sumeg.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

Tapolcai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda és csütörtök 8.00-14.00 óráig 

Péntek  8.00-12.00 óráig  

mailto:devecser.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
mailto:papa.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
mailto:sumeg.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
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Az ügyfélfogadás helye: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tapolcai Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 1/1. 

Tel.: (87) 795-030 

Fax: (87) 795-121 

E-mail: tapolca.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

Várpalotai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda és csütörtök 8.00-14.00 óráig 

Péntek  8.00-12.00 óráig  

Az ügyfélfogadás helye: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Várpalotai Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

8100 Várpalota, Fehérvári út 13. 

Tel.: (88) 550-629 

Fax: (88) 550-805  

E-mail: varpalota.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

Veszprémi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda és csütörtök 8.00-14.00 óráig 

Péntek  8.00-12.00 óráig  

Az ügyfélfogadás helye: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5. 

Tel.: (88) 550-502 

Fax: (88) 550-799 

E-mail: veszprem.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

Zirci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő, szerda és csütörtök 8.00-14.00 óráig 

Péntek  8.00-12.00 óráig  

Az ügyfélfogadás helye: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

8420 Zirc, József A. u. 2. 

mailto:tapolca.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
mailto:varpalota.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
mailto:veszprem.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
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Tel.: (88) 550-670 

Fax: (88) 550-808 

E-mail: zirc.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

3. Az ügyintézés határideje 

a) Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező hatósághoz történő megérkezésének időpontjában, hivatalbóli 

eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik. Ezt a 

szabályt kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a magyar hatóság 

eljárásának megindításához szükséges kérelmet nem magyar hatóságnál lehet 

benyújtani.  

b) A hatóság a sommás eljárásban az (a) bekezdésben meghatározott időpontot 

követően a határozatot azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza. 

c) Automatikus döntéshozatal esetén az ügyintézési határidő huszonnégy óra. 

d) Teljes eljárásban az ügyintézési határidő hatvan nap. A teljes eljárásra 

meghatározott hatvan napos határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb 

határidőt jogszabály állapíthat meg. 

A kérelemre induló eljárás sommás eljárás, ha a kérelem és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek 

szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, nincs 

ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két 

hónapot, vagy a hatvan napot. 

 

A kérelemre indult eljárásban, ha a hatóság megállapítja, hogy az előző bekezdésben 

foglaltakból bármely feltétel nem áll fenn, a sommás eljárás szabályait mellőzi és áttér 

a teljes eljárásra. A hatóság teljes eljárásra történő áttérés esetén – amennyiben annak 

feltételei fennállnak – elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet a teljes eljárás 

ügyintézési határidejéről, a határidőtúllépésének következményeiről és arról, hogy a 

hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell. Nem elegendő 

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

intézkedni kell a döntés közlése iránt. 

 

 

mailto:zirc.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
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Az ügyintézési határidőbe nem számít be:  

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

Ha a hatóság 

a) határidőben nem intézkedik (a kérelem visszautasításáról, az eljárás 

megszüntetéséről, az érdemi döntésről vagy a függőben tartásról, az eljárás 

felfüggesztéséről, a szüneteléséről), 

b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy 

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

mellőzi, az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő 

összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki 

mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is. 

 

4. Alapvető eljárási szabályok 

• A természetes személy ügyfél az elsőfokú eljárás megindítására irányuló kérelmét 

az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, a törvényben vagy 

kormányrendeletben meghatározott ügyekben az integrált ügyfélszolgálaton (a 

továbbiakban: kormányablak), vagy ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme vagy 

munkahelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál, ennek hiányában 

pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti, aki 

azt továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz. 

• Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az 

ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a 

hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus 

levélcímet vagy a telefonos elérhetőséget. A kérelemhez csatolni kell a 

jogszabályban előírt mellékleteket. 

• Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy 

szóban lehet előterjeszteni. 

• A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is 

megindítható, illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott 

feltételek fennállása esetén folytatható, és ilyen esetben a végrehajtás is hivatalból 

megindítható. 

• A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog 

szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott 
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esetben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az 

eljárási képesség. 

• A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás 

egyéb résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési 

idejének, születési helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben 

meghatározott személyes adatának kezelésére. 

• Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes 

képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, 

továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek 

képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban 

együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a 

hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott 

kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg 

a kapcsolattartás módját. 

• Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első 

eljárási cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás 

megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a 

kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás 

megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől 

számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az eljárás megindulásáról a 

jogszabályban előírt módon. Az értesítés mellőzhető, ha a hatóság 8 napon belül 

döntést hoz, vagy az eljárást megszünteti. 

• Amennyiben a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az 

eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett - ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik - egy ízben hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. 

• A hatóság az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján 

dönt, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak 

nem tesz eleget, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a 

tényállás tisztázását. Ugyancsak az eljárás megszüntetésének van helye, ha az 
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ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság 

felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy 

meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen. 

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

• Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás 

módját és terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási 

indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás tisztázása során minden, az ügy 

szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie. 

• Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság 

határidő megjelölésével arra kötelezi, hogy a megjelölt helyen jelenjen meg.•  

•  Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az 

ügyintéző nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

• Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, 

igazolási kérelmet terjeszthet elő. 

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett 

iratba. 

• A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden 

más kérdésben végzést bocsát ki. 

• A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése 

ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb 

esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást 

megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. Az 

ügyfél - az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével - a véglegessé 

vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.  

Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az 

arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 

• Az elsőfokú hatóság megindítja a végrehajtást, ha megállapította, hogy a 

végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy 

csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt. A pénzfizetési 

kötelezettség végrehajtására elsősorban a biztosítási intézkedés során lefoglalt, 

pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget, ha ez az összeg a követelést nem vagy 

csak részben fedezi, a kötelezett szabad rendelkezése alatt álló, pénzforgalmi 
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szolgáltatónál kezelt összeget, vagy ha ez természetes személy esetében nem 

lehetséges, a kötelezett munkabérét kell végrehajtás alá vonni.  

• A hatóság az eljárás ügyintézés során köteles költségkímélő módon és a 

célszerűség figyelembevételével eljárni, az ügyfél, valamint az eljárás egyéb 

résztvevői kötelesek eljárási cselekményeiket a célszerűség figyelembevételével 

teljesíteni. 

• Ha a hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevőjét marasztalja el valamely 

eljárási cselekmény költségében, azonnal kötelezi a költségek megfizetésére. 

• Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

• A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és 

vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 

5. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Az ügyfelet megillető jogok: 

 Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez és a jogszabályokban 

meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az 

anyanyelv, nemzetiségi nyelv használatának joga. 

– A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy 

jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli 

jogok gyakorlását. 

– Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a 

nyilatkozattételt megtagadja. 

– Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a döntés véglegessé 

válásáig visszavonhatja. 

– A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és 

képviselőiknek, valamint más érdekelteknek biztosítja az irat betekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok megőrzéséről és a 

személyes adatok védelméről. 

– A hatóság döntésével szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított 30 

napon belül közigazgatási pert kezdeményezhet, amelyet keresetlevéllel kell 
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megindítania. A keresetlevelet az illetékességi szabályok szerinti törvényszék 

bírálja el. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 

– A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 

– Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

– Az ügyfél a törvény által meghatározott esetekben eljárási költség viselésére, 

kérelemre indult eljárásban a bizonyítási eljárással járó költségek 

megelőlegezésére is köteles. 

– Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  

A hatóság az eljárás során az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az 

ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben 

korlátozza. 

A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre 

gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés 

követelményeinek megfelelően köteles eljárni.  

A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát 

és jogos – ideértve gazdasági – érdekét szem előtt tartva jár el. A közigazgatási 

hatósági eljárásban a törvény keretei között a hivatalból való eljárás elve érvényesül. 

 

 

II. Egyes államigazgatási ügyek, ügyleírások 

1. Álláskeresők nyilvántartása 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 Személyazonosító igazolvány  

 Lakcímkártya 

 Adóigazolvány (adóazonosító jel) 

 TAJ-kártya 

 Iskolai végzettséget valamint szakképzettséget igazoló okmányok 
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 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 is jelezheti az e-ügyintézési tv.-ben 

foglaltak szerint.  

 

Az ügyintézés határideje: 

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

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

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 

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 terhességi-gyermekágyi segélyben, 

csecsemőgondozási díjban részesülő személy álláskeresőként nem vehető 

nyilvántartásba, mert ez idő alatt aktív munkahelykereső tevékenysége szünetel. A 

gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben 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.  

Az ügyfél az álláskeresőként való nyilvántartásba vételi kérelem beadásával egy 

időben nyilatkozik arról, hogy elhelyezkedése érdekében együttműködik az illetékes 

foglalkoztatási osztállyal. Az együttműködés keretében 
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 a nyilvántartásba vevő foglalkoztatási osztályon személyesen vagy elektronikus 

úton, az előírt időpontban, de legalább háromhavonta jelentkezik.  

 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. 

 maga is aktívan keres munkahelyet, 

 igénybe veszi az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott foglalkoztatást 

elősegítő szolgáltatást,  

 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.  

 

 

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  

 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

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

általános szabályairól 
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Az ügy intézését segítő útmutatók:  

https://nfsz.munka.hu/cikk/76/Tajekoztato_az_allaskeresokent_torteno_nyilvantartasba_vetelrol 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/3/6/doc_url/Kerelem_allaskeresoi_nyilvantartas.docx 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/5/3/8/doc_url/Nyilatkozat_allaskeresesi_nyilvantartasba_vetelhez.p

df 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/5/3/1/doc_url/Adatlap_allaskeresesi_nyilvantartasba_vetelhez.pdf 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:  

https://eugyintezes.munka.hu/apex/f?p=104:200:4419905710306078 

 

2. Álláskeresési támogatások 

2.1. Álláskeresési járadék 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem  

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított adóigazolás a vállalkozói 

tevékenységet folytatott ügyfelek esetén (A280) 

 OEP igazolvány  

 Bankszámlaszám – amennyiben az ügyfél rendelkezik vele 

 Adatlap bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségekről   

 „Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély 

megállapításához” nevű nyomtatvány 

 Külföldről hazaérkező munkavállaló esetében U1 munkaviszony igazolás az 

utolsó munkavégzés tagállamából 

 Munkáltatói igazolás (egyszerűsített foglalkoztatás esetén) 

 Adókedvezményhez szükséges dokumentumok 

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 is jelezheti az e-ügyintézési tv.-ben 

foglaltak szerint.  

 

Az ügyintézés határideje: 

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

https://nfsz.munka.hu/cikk/76/Tajekoztato_az_allaskeresokent_torteno_nyilvantartasba_vetelrol
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/3/6/doc_url/Kerelem_allaskeresoi_nyilvantartas.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/5/3/8/doc_url/Nyilatkozat_allaskeresesi_nyilvantartasba_vetelhez.pdf
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/5/3/8/doc_url/Nyilatkozat_allaskeresesi_nyilvantartasba_vetelhez.pdf
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/5/3/1/doc_url/Adatlap_allaskeresesi_nyilvantartasba_vetelhez.pdf
https://eugyintezes.munka.hu/apex/f?p=104:200:4419905710306078
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Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 

 álláskereső, és  

 az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap 

jogosultsági idővel rendelkezik,  

 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. 

 

Jogosultsági idő: amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három 

év alatt munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban töltött, mezőgazdasági 

őstermelőként tevékenységet folytatott, feltéve, hogy mezőgazdasági őstermelőként 

folytatott tevékenysége, valamint megbízási jogviszonya után járulékfizetési 

kötelezettségének eleget tett, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet 

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

kötelezettségének eleget tett. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony abban az 

esetben minősül jogosultsági időnek, ha annak időtartama alatt a nevelőszülő 

álláskeresési ellátásban nem részesül. Jogosultsági időnek minősül a honvédek 

jogállásáról szóló törvény szerinti önkéntes tartalékos katona tényleges 

szolgálatteljesítésének időtartama abban az esetben is, ha az önkéntes tartalékos 

katona ezen időtartam alatt nem áll munkaviszonyban. A mezőgazdasági 

őstermelőként folytatott tevékenység abban az esetben minősül jogosultsági időnek, ha 

annak időtartama alatt a mezőgazdasági őstermelő álláskeresési ellátásban nem 

részesül.  

A jogosultsági idő tartamába nem számítható be az az időtartam, amely alatt az 

álláskereső álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban részesült. 
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Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző négy naptári 

negyedévben az érintett jogviszonyokban elért - 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 időtartama: 10 nap jogosultsági idő 1 nap 

járadékfolyósítási időnek felel meg.  

 

Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 36, de legfeljebb 90 nap. 

 

Az álláskeresési járadék folyósítása szünetel, ha az álláskereső:    

 csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra, gyermekgondozási díjra, illetőleg 

gyermekgondozást segítő ellátásra válik jogosulttá,  

 letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, a 

kényszerintézkedés vagy büntetés megkezdésének napjától, kivéve, ha a 

szabadságvesztés-büntetést közérdekű munka vagy pénzbüntetés 

átváltoztatása miatt állapították meg, vagy  

 reintegrációs őrizetben van, 

 rövid időtartamú közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,    

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

alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével, – feltéve, hogy ezt 

a munkavégzés megkezdése előtt bejelentette a foglalkoztatási osztályon,  
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 az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében történő tényleges szolgálatot 

teljesít annak  teljes időtartamára.  

   

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

álláskeresési ellátást tovább kell folyósítani.  

   

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  

 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  

 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

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

általános szabályairól 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók:  

https://nfsz.munka.hu/cikk/78/Ki_jogosult_allaskeresesi_jaradekra 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/5/3/7/doc_url/Nyilatkozat_allaskeresesi_ellatas_megallapitasahoz.p

df 

https://nfsz.munka.hu/cikk/78/Ki_jogosult_allaskeresesi_jaradekra#:~:text=K%C3%89RELEM_%C3%81

LL%C3%81SKERES%C3%89SI_ELL%C3%81T%C3%81S  

https://nfsz.munka.hu/cikk/78/Ki_jogosult_allaskeresesi_jaradekra#:~:text=IGAZOL%C3%93LAP%20AZ

%20%C3%81LL%C3%81SKERES%C3%89SI%20J%C3%81RAD%C3%89K%20%C3%89S%20AZ%20

%C3%81LL%C3%81SKERES%C3%89SI%20SEG%C3%89LY%20MEG%C3%81LLAP%C3%8DT%C3

%81S%C3%81HOZ 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:  

https://eugyintezes.munka.hu/apex/f?p=104:200:2105181298887766 

 

2.1.1. Álláskeresési járadék fennmaradó időtartamára járó juttatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

https://nfsz.munka.hu/cikk/78/Ki_jogosult_allaskeresesi_jaradekra
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/5/3/7/doc_url/Nyilatkozat_allaskeresesi_ellatas_megallapitasahoz.pdf
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/5/3/7/doc_url/Nyilatkozat_allaskeresesi_ellatas_megallapitasahoz.pdf
https://nfsz.munka.hu/cikk/78/Ki_jogosult_allaskeresesi_jaradekra#:~:text=K%C3%89RELEM_%C3%81LL%C3%81SKERES%C3%89SI_ELL%C3%81T%C3%81S
https://nfsz.munka.hu/cikk/78/Ki_jogosult_allaskeresesi_jaradekra#:~:text=K%C3%89RELEM_%C3%81LL%C3%81SKERES%C3%89SI_ELL%C3%81T%C3%81S
https://nfsz.munka.hu/cikk/78/Ki_jogosult_allaskeresesi_jaradekra#:~:text=IGAZOL%C3%93LAP%20AZ%20%C3%81LL%C3%81SKERES%C3%89SI%20J%C3%81RAD%C3%89K%20%C3%89S%20AZ%20%C3%81LL%C3%81SKERES%C3%89SI%20SEG%C3%89LY%20MEG%C3%81LLAP%C3%8DT%C3%81S%C3%81HOZ
https://nfsz.munka.hu/cikk/78/Ki_jogosult_allaskeresesi_jaradekra#:~:text=IGAZOL%C3%93LAP%20AZ%20%C3%81LL%C3%81SKERES%C3%89SI%20J%C3%81RAD%C3%89K%20%C3%89S%20AZ%20%C3%81LL%C3%81SKERES%C3%89SI%20SEG%C3%89LY%20MEG%C3%81LLAP%C3%8DT%C3%81S%C3%81HOZ
https://nfsz.munka.hu/cikk/78/Ki_jogosult_allaskeresesi_jaradekra#:~:text=IGAZOL%C3%93LAP%20AZ%20%C3%81LL%C3%81SKERES%C3%89SI%20J%C3%81RAD%C3%89K%20%C3%89S%20AZ%20%C3%81LL%C3%81SKERES%C3%89SI%20SEG%C3%89LY%20MEG%C3%81LLAP%C3%8DT%C3%81S%C3%81HOZ
https://nfsz.munka.hu/cikk/78/Ki_jogosult_allaskeresesi_jaradekra#:~:text=IGAZOL%C3%93LAP%20AZ%20%C3%81LL%C3%81SKERES%C3%89SI%20J%C3%81RAD%C3%89K%20%C3%89S%20AZ%20%C3%81LL%C3%81SKERES%C3%89SI%20SEG%C3%89LY%20MEG%C3%81LLAP%C3%8DT%C3%81S%C3%81HOZ
https://eugyintezes.munka.hu/apex/f?p=104:200:2105181298887766
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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. 

 

Az ügyintézés határideje: 

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

kötelezettség teljesítését követő legközelebbi számfejtéssel, más esetben a kérelem 

benyújtásától számított két hónapon belül kell kifizetni a juttatást. 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Álláskeresési járadék fennmaradó időtartamára járó juttatás 

 Abban az esetben, ha az álláskeresési járadékban részesülő álláskereső a 

járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, 

legalább napi négy óra munkaidejű 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, legalább napi négy óra munkaidejű 

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. Nem igényelhető a juttatás, ha az álláskereső az 

álláskeresési járadék folyósítása alatt ugyanazzal a munkaadóval létesít 

munkaviszonyt, amellyel az álláskeresési járadék megállapítását megelőzően utoljára 

munkaviszonyban állt. 
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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  

 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók:  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/3/7/doc_url/Kerelem_fennmarado_juttatas.docx 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/3/7/doc_url/Kerelem_fennmarado_juttatas.docx 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:  

https://eugyintezes.munka.hu/apex/f?p=104:200:2105181298887766 

 

2.2. Nyugdíj előtti álláskeresési segély 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

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. 

 

Az ügyintézés határideje: 

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

 

 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/3/7/doc_url/Kerelem_fennmarado_juttatas.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/3/7/doc_url/Kerelem_fennmarado_juttatas.docx
https://eugyintezes.munka.hu/apex/f?p=104:200:2105181298887766
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Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

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, és 

 a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és  

 az álláskereső a megelőző három éven belül összesen 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 

 rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges 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. 

 

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. 
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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  

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/79/Ki_jogosult_nyugdij_elotti_allaskeresesi_segelyre 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: 

https://eugyintezes.munka.hu/apex/f?p=104:200:2827894664150725 

 

2.3. Költségtérítés 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 A költségtérítés elszámolásának alapja az igénybe vett tömegközlekedési 

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, illetve a 

kormányablakban. Az utazási jegyen fel kell tüntetni az ügyfél nevét és születési 

dátumát. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Az utazási jegy foglalkoztatási osztályra történő megérkezését követő legközelebbi 

számfejtés.  

 

 

https://nfsz.munka.hu/cikk/79/Ki_jogosult_nyugdij_elotti_allaskeresesi_segelyre
https://eugyintezes.munka.hu/apex/f?p=104:200:2827894664150725
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Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az álláskereső részére járó  

 az együttműködési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos, valamint 

 álláskeresési járadék, 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, valamint a foglalkoztatóhoz történő oda- és 

visszautazást – merül fel. Jogszabály ez előzőekben felsorolt okokból felmerült 

indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet. 

 

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  

 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók:  

https://nfsz.munka.hu/cikk/80/Tajekoztato_a_koltsegteritesrol__az_allaskereso_reszere 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 

https://nfsz.munka.hu/cikk/80/Tajekoztato_a_koltsegteritesrol__az_allaskereso_reszere
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3. Foglalkoztatást elősegítő támogatások 

3.1. Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 Munkaszerződés 

 Összeférhetetlenség esetén összeférhetetlenségi nyilatkozat  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Az álláskereső a kérelmet személyesen vagy elektronikus formában, a foglalkoztató az 

E-ügyintézési tv. alapján, amennyiben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett csak 

elektronikus úton nyújthatja be - a munkaerő-piaci program célcsoportjába tartozó 

személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási 

osztályánál. 

A támogatási kérelmet a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének napjáig kell 

benyújtani. 

 

Az ügyintézés határideje: 

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

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A támogatás szempontjából súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló személy, aki: 

 legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy 

 legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és 

o 15 és 24 év közötti életkorú; vagy 

o alapfokú iskolai végzettségű; vagy 

o 50 éven felüli személy; vagy 

o egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy  

o valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, 

amelyben a két nem megoszlásban mutatkozó különbség legalább 25%-

kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára 

összességében jellemző átlagos különbséget, és aki alulreprezentált 

nemhez tartozik; vagy 
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o egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi 

képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy 

javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye. 

Támogatásból a költségvetési szerv, mint foglalkoztató ki van zárva.  

 

Az állami foglalkoztatási szerv 

a) a foglalkoztató részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését 

követően, a jogviszony első négy hónapjára a súlyosan hátrányos helyzetű 

munkavállaló bére 50%-ának megfelelő mértékben, de havonta legfeljebb a 

kötelező legkisebb munkabér 150%-ának megfelelő összegben bértámogatást 

nyújt, 

b) a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló részére a foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony létesítését követően, a foglalkoztatóval fennálló jogviszony 

első hat hónapjára munkavállalást ösztönző támogatásként a kötelező legkisebb 

munkabér 30%-ának megfelelő összegű bérkiegészítést nyújt. 

A támogatások havonta, utólag kerülnek kifizetésre. A foglalkoztató részére 

bértámogatás csak azokra a napokra jár, amelyekre a jogszabályok szerint munkabér 

fizetési kötelezettség terheli. A betegszabadság időszakára a munkáltató részére 

csökkentett mértékben jár bértámogatás. 

 

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  

 100/2021. (II.27.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

 651/2014/EU bizottsági rendelet  

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

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

végrehajtásáról 



27 

 2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 

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

általános szabályairól 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók:  

https://nfsz.munka.hu/cikk/1451  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/8/4/doc_url/HIRDETMENY__2023.docx 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/8/2/doc_url/Kerelem_munkaado_es_munkavallalo_szamara_20

23.doc 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/8/3/doc_url/Kerelem_munkavallalo_szamara_2023.doc 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/0/1/8/doc_url/Elszamolo_lap.doc 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/4/6/1/doc_url/NYILATKOZAT_osszeferhetetlensegrol.docx 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 

3.2. Közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem+kérelemhez tartozó nyilatkozatok 

 Munkaszerződés eredeti példánya 

 Összeférhetetlenség esetén összeférhetetlenségi nyilatkozat  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A támogatással kapcsolatos kérelmet személyesen vagy elektronikus úton, a 

kérelmező lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani.  

A program 2023.03.01.-2023.12.31. napjáig tart. 

 

Az ügyintézés határideje: 

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

rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 25 nap. 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt, 

 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1451
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/8/4/doc_url/HIRDETMENY__2023.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/8/2/doc_url/Kerelem_munkaado_es_munkavallalo_szamara_2023.doc
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/8/2/doc_url/Kerelem_munkaado_es_munkavallalo_szamara_2023.doc
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/8/3/doc_url/Kerelem_munkavallalo_szamara_2023.doc
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/0/1/8/doc_url/Elszamolo_lap.doc
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/4/6/1/doc_url/NYILATKOZAT_osszeferhetetlensegrol.docx
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 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 

vármegyei 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 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. 

 A fentiekben foglaltakon túl elhelyezkedési juttatásra az a közfoglalkoztatott is 

jogosult, aki legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonnyal 

rendelkezik, és mezőgazdasági idénymunkában egy hónapon belül legalább 14 

napig részt vesz. 

Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a mezőgazdasági idénymunka 

lejártától számított 30 napon belül kell benyújtani. Az elhelyezkedési juttatást 

havonta, utólag kell folyósítani. Amennyiben több hónapot érintő folyamatos 

foglalkoztatás áll fenn, de csak a foglalkoztatás végén kerül benyújtásra a 

kérelem az egész foglalkoztatására vonatkozóan, akkor egy összegben történik 

a folyósítás. 

 

Abban az esetben, ha a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszonyát közös 

megegyezéssel megszünteti, és azt követő munkanappal nem létesít munkaviszonyt 

és/vagy a (kerületi) járási hivatal részére ellátást állapít meg, nem jogosult az 

elhelyezkedési juttatásra, mert nem a munkaviszony létesítése okán történt a 

közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése. 

 

Támogatás mértéke: 

 Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a kérelem benyújtásának 
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időpontjában érvényes foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak (FHT), a 

közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig 

tartó időtartamra számított összegének kétszeresével, ameddig a 

közfoglalkoztatási jogviszony - munkaviszony létesítése hiányában - fennállt 

volna. 

 A mezőgazdasági idénymunka ideje alatt az elhelyezkedési juttatás napi 

összege 2000 forint. 

 

Az elhelyezkedési juttatás a támogatási időtartam lejártát követő 2 évig ismételten nem 

igényelhető. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

 2016. évi CXL törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

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

ellátásáról  

 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról  

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

juttatásáról  

 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  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/2430/Kozfoglalkoztatasbol_a_versenyszferaba_program_ 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/6/doc_url/Hirdetmeny_2023.doc 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/8/doc_url/Kerelem_elhelyezkedesi_juttatas_2023.doc 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/7/doc_url/Kerelem_mezogazdasagi_idenymunka_2023.doc 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/4/6/7/doc_url/NYILATKOZAT_osszeferhetetlensegrol.docx 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:  

https://eht.munka.hu/eht_igenyles/ 

https://nfsz.munka.hu/cikk/2430/Kozfoglalkoztatasbol_a_versenyszferaba_program_
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/6/doc_url/Hirdetmeny_2023.doc
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/8/doc_url/Kerelem_elhelyezkedesi_juttatas_2023.doc
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/7/doc_url/Kerelem_mezogazdasagi_idenymunka_2023.doc
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/4/6/7/doc_url/NYILATKOZAT_osszeferhetetlensegrol.docx
https://eht.munka.hu/eht_igenyles/
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3.3. Mobilitási támogatás  

 

3.3.1 „Lakhatási támogatás 2023.” 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 Munkaszerződés másolata, melynek tartalmaznia kell a munkavégzés helyét. 

(Amennyiben a munkaszerződés a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem kerül 

benyújtásra, úgy azt a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésétől számított 

10 napon belül be kell nyújtani.) 

 Ingatlan bérleti szerződés másolata 

 A támogatásban érintett foglalkoztatott lakcímkártya másolata 

 Összeférhetetlenség esetén összeférhetlenségi nyilatkozat 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A lakhatási támogatással kapcsolatos kérelmet az álláskereső személyesen, vagy 

elektronikusan úton a jogviszony létesítésének napjáig, munkavégzési helye szerinti 

járási hivatalhoz nyújthatja be. 

A program 2023.03.01.-2023.12.31. napjáig tart. 

 

Ügyintézés határideje:  

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

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Lakhatási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható, 

 aki a foglalkoztatási és bérleti jogviszony létesítésének napjáig benyújtja a 

kérelmet; 

 akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak; 

 aki legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít; 

 aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan 

településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 

km-t; 
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 akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó rendszeres havi - 

munkaszerződés szerinti - bruttó munkabére nem haladja meg az 600.000 forint 

összeget. 

 

Támogatás mértéke: 

 Álláskeresőnek lakhatási támogatás a lakásbérleti díj tekintetében havonta, 

legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegben 

(162.400,-Ft). Amennyiben a bérleti szerződésben megállapított havi lakásbérleti 

díj összege kevesebb, mint a havonta nyújtható lakhatási támogatás összege, 

akkor maximum a bérleti szerződésben szereplő bérleti díj összegéig ítélhető 

meg a lakhatási támogatás havi összege.  

 

Amennyiben ugyanazon ingatlanba több bérlő költözik és közös bérleti 

szerződés kerül aláírásra, úgy a bérleti szerződésben szereplő, egy összegben 

megállapított bérleti díj arányosításra kerül a bérlők között. Ennek megfelelően 

az egy összegben megállapított bérleti díj összege egyenlő arányban oszlik meg 

a bérleti szerződésben szereplő bérlők között. Nincs relevanciája annak, hogy a 

bérlők közül hány fő igényli/jogosult igényelni a támogatást. 

 

Támogatás kizárólag belföldön való munkavégzés érdekében, és csak belföldi 

ingatlanra igényelhető. A támogatás időtartama alatt, a támogatott részére 

egymást követően, több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is 

folyósítható a támogatás. 

 

Támogatás időtartama: 

 A lakhatási támogatás folyósításának időtartama fix 6 hónap.  

 

Támogatás folyósítása:  

 A lakhatási támogatás két egyenlő összegben, előlegként kerül folyósításra.  

 

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  

 100/2021. (II.27.) Korm rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

 2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 

 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók:   

https://nfsz.munka.hu/cikk/1620/Mobilitasi_tamogatasok 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/2/doc_url/Hirdetmeny_Lakhatasi_tamogatas_2023.docx 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/5/doc_url/Kerelem_lakhatasi_tamogata_2023.docx 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/4/6/7/doc_url/NYILATKOZAT_osszeferhetetlensegrol.docx 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 

3.3.2. „Utazási támogatás 2023.” 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 Munkaszerződés másolata, melynek tartalmaznia kell a munkavégzés helyét. 

(Amennyiben a munkaszerződés a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem kerül 

benyújtásra, úgy azt a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésétől számított 

10 napon belül be kell nyújtani.) 

 A támogatásban érintett foglalkoztatott lakcímkártya másolata 

 Összeférhetetlenség esetén összeférhetlenségi nyilatkozat. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1620/Mobilitasi_tamogatasok
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/2/doc_url/Hirdetmeny_Lakhatasi_tamogatas_2023.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/5/doc_url/Kerelem_lakhatasi_tamogata_2023.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/4/6/7/doc_url/NYILATKOZAT_osszeferhetetlensegrol.docx
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 Az álláskereső a kérelmét személyesen vagy elektronikus úton a jogviszony 

létesítésének napjáig, munkavégzés helye szerinti járási hivatalhoz nyújthatja 

be. 

A program 2023.03.01.-2023.12.31. napjáig tart. 

 

Ügyintézés határideje:  

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

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

 

Álláskereső részére nyújtható utazási támogatás: 

Munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint, utazási támogatás annak az 

álláskeresőnek nyújtható, 

 aki a foglalkoztatási jogviszony létesítésének napjáig benyújtja a kérelmet; 

 akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak; 

 akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de a lakhelyétől eltérő településen 

található a munkavégzés helye. 

 

Támogatás mértéke, időtartama, folyósítása: 

 Álláskeresőnek utazási támogatás havonta, legfeljebb hat hónap időtartamra, a 

lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km 

után a kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben adható, 

amely minden hónapban, utólag kerül folyósításra. 

 

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  

 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról 

 2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
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 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

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

 

Az ügy intézését segítő útmutatók:   

https://nfsz.munka.hu/cikk/1620/Mobilitasi_tamogatasok 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/3/doc_url/Hirdetmeny_Utazasi_tamogatas_2023.docx 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/4/doc_url/Kerelem__utazasi_tamogatas_2023.docx 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/4/6/7/doc_url/NYILATKOZAT_osszeferhetetlensegrol.docx 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 

 

3.4. Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP 5.2.1. program 

 

3.4.1. Bérköltség támogatás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

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

cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról 

 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, melynek másolata nem elektronikus 

ügyintézés esetén tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az 

eredetivel mindenben megegyező. 

 Adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a 

személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya, ügyintéző részére 

történő bemutatása. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmet elektronikus formában a foglalkoztatást megelőzően a munkaerő-piaci 

program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

járási hivatal foglalkoztatási osztályánál kell benyújtani. A 2015. évi CCXXII. törvény 9. 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1620/Mobilitasi_tamogatasok
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/3/doc_url/Hirdetmeny_Utazasi_tamogatas_2023.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/7/4/doc_url/Kerelem__utazasi_tamogatas_2023.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/4/6/7/doc_url/NYILATKOZAT_osszeferhetetlensegrol.docx
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§. alapján az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél a kérelmét kizárólag elektronikus 

úton nyújthatja be. 

 

Az ügyintézés határideje: 

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

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

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

dolgozó fiatalok. 

 

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 projektben háromféle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás, mind a három 

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

megelőző a www.munka.hu oldalon történő első megjelenésének napján érvényes 

statisztikai állományi létszámához viszonyítva munkavállalói létszám növekedését kell 

eredményeznie, vagy a munkáltatói kérelem benyújtását megelőző 3 havi átlagos 

statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését kell 

eredményeznie.  

a) Vállalkozások munkaerő támogatás (továbbiakban:VMT) 

 A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb 6 hónap. 

 A támogatás mértéke a bruttó bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási 

adó összegének 50%-a. 

 Teljes munkaidő esetén a havi korlát legfeljebb 250.000 Ft havonta. 

 Támogatásra jogosult a 25 év alatti álláskereső.  

b) Hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása 

 Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás 

legfeljebb 90 napra. 

 A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális 

hozzájárulási adó összegének 100%-a. 

http://www.munka.hu/
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 Teljes munkaidő esetén a havi korlát a megállapítás napján hatályos a 

kötelező legkisebb munkabér 150%. 

 A 90 napos támogatást követően igénybe vehető az a) pontban megjelölt 

VMT támogatás igénybe vételére. 

 Támogatásra jogosult az a munkavállaló, aki 

o tartósan, legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső, 

o 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső, 

o 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban, 

örökbefogadói díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, 

gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, 

ápolási díjban, gyermekek otthongondozási díjában 

részesült, vagy a kérelem beadásakor is részesülő 

álláskereső, 

o közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető 

álláskereső, aki legfeljebb 30 napja lépett ki a 

közfoglalkoztatásból, 

o 50 év feletti álláskereső, 

o alacsony iskolai végzettségű álláskereső. 

c) Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása 

 Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás 

legfeljebb 90 napra. 

 A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális 

hozzájárulási adó összegének 100%-a. 

 Teljes munkaidő esetén a havi korlát a megállapítás napján hatályos 

garantált bérminimum kétszerese. 

 Támogatásra jogosult az a munkavállaló, aki a 30. életévét be nem töltött 

és szakképzettséget szerzett vagy felsőfokú végzettségű. 

 Elvárás, hogy a foglalkoztatott személy szakképesítésének / 

szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra kerüljön sor a 

munkaadónál. 

 A 90 napos támogatást követően igénybe vehető az a) pontban megjelölt 

VMT támogatás igénybe vételére. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
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 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 

 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 alkalmazásról 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 programzárási időszakra rendelt 

források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatási szabályokról 

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

általános szabályairól 

 2012. évi I. törvény 79. §. (1) bekezdés b) pontja alapján sem szüntetheti meg a 

munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató 

 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról 

 

Az ügyintését segítőtájékoztatók: 

a) pont esetében: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/2671/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/6/2/doc_url/Hirdetmeny_VMT.docx 

https://nfsz.munka.hu/cikk/2671/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/6/2/doc_url/Hirdetmeny_VMT.docx
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https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/6/6/doc_url/Altalanos_szerzodesi_feltetelek_VMT.docx 

b) pont esetében: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/2670/Hatranyos_helyzetuek_munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatas

a  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/7/2/doc_url/Hirdetmeny_hatranyos.docx 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/5/6/doc_url/Altalanos_szerzodesi_feltetelek_hatranyos.docx 

c) pont esetében: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/2686/Fiatal_szakkepzettek_munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatasa  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/4/4/doc_url/Hirdetmeny_fiatal.docx 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/4/3/doc_url/Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek_fiatal.docx 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

a) pont esetében: 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/0/8/doc_url/Kerelem_VMT_230101.docx 

b) pont esetében: 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/0/0/doc_url/Kerelem_hatranyos_20230101.docx 

c) pont esetében: 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/9/9/doc_url/Kerelem_fiatal_20230101.docx 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 

 

3.5. GINOP 5.1.1. „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt 

 

3.5.1 Bérköltség támogatás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

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

cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról 

 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, melynek másolata nem elektronikus 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/6/6/doc_url/Altalanos_szerzodesi_feltetelek_VMT.docx
https://nfsz.munka.hu/cikk/2670/Hatranyos_helyzetuek_munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/cikk/2670/Hatranyos_helyzetuek_munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/7/2/doc_url/Hirdetmeny_hatranyos.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/5/6/doc_url/Altalanos_szerzodesi_feltetelek_hatranyos.docx
https://nfsz.munka.hu/cikk/2686/Fiatal_szakkepzettek_munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/4/4/doc_url/Hirdetmeny_fiatal.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/4/3/doc_url/Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek_fiatal.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/0/8/doc_url/Kerelem_VMT_230101.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/0/0/doc_url/Kerelem_hatranyos_20230101.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/9/9/doc_url/Kerelem_fiatal_20230101.docx
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ügyintézés esetén tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az 

eredetivel mindenben megegyező. 

 Adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a 

személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya, ügyintéző részére 

történő bemutatása. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmet elektronikus formában a foglalkoztatást megelőzően a munkaerő-piaci 

program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

járási hivatal foglalkoztatási osztályánál kell benyújtani. A 2015. évi CCXXII. törvény 9. 

§. alapján az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél a kérelmét kizárólag elektronikus 

úton nyújthatja be. 

 

Az ügyintézés határideje: 

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

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A munkaerő-piaci program célcsoportjai: 

 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. 

 A közfoglalkoztatásból a versenyszférába a visszavezethetők. A 

közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben léptek ki, más célcsoportok 

szerint vonhatóak be a programba. 

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

igénylők. 
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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 projektben háromféle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás, mind a három 

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

megelőző a www.munka.hu oldalon történő első megjelenésének napján érvényes 

statisztikai állományi létszámához viszonyítva munkavállalói létszám növekedését kell 

eredményeznie, vagy a munkáltatói kérelem benyújtását megelőző 3 havi átlagos 

statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését kell 

eredményeznie.  

a) Vállalkozások munkaerő támogatás (továbbiakban:VMT) 

 A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb 6 hónap. 

 A támogatás mértéke a bruttó bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási 

adó összegének 50%-a. 

 Teljes munkaidő esetén a havi korlát legfeljebb 250.000 Ft havonta. 

 Legalább 1 hónapja a nyilvántartásban levő 25 év feletti álláskereső.  

b) Hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása 

 Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás 

legfeljebb 90 napra. 

 A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális 

hozzájárulási adó összegének 100%-a. 

 Teljes munkaidő esetén a havi korlát a megállapítás napján hatályos a 

kötelező legkisebb munkabér 150%. 

 A 90 napos támogatást követően igénybe vehető az a) pontban megjelölt 

VMT támogatás igénybe vételére. 

 Támogatásra jogosult az a munkavállaló, aki 

o tartósan, legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső, 

o 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső, 

o 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban, 

örökbefogadói díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, 

gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, 

http://www.munka.hu/
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ápolási díjban, gyermekek otthongondozási díjában 

részesült, vagy a kérelem beadásakor is részesülő 

álláskereső, 

o közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető 

álláskereső, aki legfeljebb 30 napja lépett ki a 

közfoglalkoztatásból, 

o 50 év feletti álláskereső, 

o alacsony iskolai végzettségű álláskereső. 

c) Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása 

 Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás 

legfeljebb 90 napra. 

 A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális 

hozzájárulási adó összegének 100%-a. 

 Teljes munkaidő esetén a havi korlát a megállapítás napján hatályos 

garantált bérminimum kétszerese. 

 Támogatásra jogosult az a munkavállaló, aki a 30. életévét be nem töltött 

és szakképzettséget szerzett vagy felsőfokú végzettségű. 

 Elvárás, hogy a foglalkoztatott személy szakképesítésének / 

szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra kerüljön sor a 

munkaadónál. 

 A 90 napos támogatást követően igénybe vehető az a) pontban megjelölt 

VMT támogatás igénybe vételére. 

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 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
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 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 szólón 2013. december 18-i 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 

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

egyes európai alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

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

források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 

támogatási szabályokról 

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

általános szabályairól 

 2012. évi I. törvény 79. §. (1) bekezdés b) pontja alapján sem szüntetheti meg a 

munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató 

 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról 

 

Az ügyintését segítőtájékoztatók: 

a) pont esetében: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/2671/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/6/2/doc_url/Hirdetmeny_VMT.docx 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/6/6/doc_url/Altalanos_szerzodesi_feltetelek_VMT.docx 

b) pont esetében: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/2670/Hatranyos_helyzetuek_munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatas

a  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/7/2/doc_url/Hirdetmeny_hatranyos.docx 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/5/6/doc_url/Altalanos_szerzodesi_feltetelek_hatranyos.docx 

c) pont esetében: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/2686/Fiatal_szakkepzettek_munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatasa  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/4/4/doc_url/Hirdetmeny_fiatal.docx 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/4/3/doc_url/Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek_fiatal.docx 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 

https://nfsz.munka.hu/cikk/2671/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/6/2/doc_url/Hirdetmeny_VMT.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/6/6/doc_url/Altalanos_szerzodesi_feltetelek_VMT.docx
https://nfsz.munka.hu/cikk/2670/Hatranyos_helyzetuek_munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/cikk/2670/Hatranyos_helyzetuek_munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/7/2/doc_url/Hirdetmeny_hatranyos.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/5/6/doc_url/Altalanos_szerzodesi_feltetelek_hatranyos.docx
https://nfsz.munka.hu/cikk/2686/Fiatal_szakkepzettek_munkatapasztalatszerzest_elosegito_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/4/4/doc_url/Hirdetmeny_fiatal.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/4/3/doc_url/Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek_fiatal.docx
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a) pont esetében: 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/0/8/doc_url/Kerelem_VMT_230101.docx 

b) pont esetében: 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/0/0/doc_url/Kerelem_hatranyos_20230101.docx 

c) pont esetében: 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/9/9/doc_url/Kerelem_fiatal_20230101.docx 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 

 

 

3.6. GINOP 6.1.1. „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” 

kiemelt projekt 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem, 

 személyi igazolvány, 

 adókártya, 

 TAJ kártya, 

 lakcímkártya, 

 a képzéshez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 

bizonyítványok ügyintéző által készített fénymásolata 

 annak szükségessége esetén a szakmai gyakorlatról szóló igazolás, 

 a kérelmet benyújtó nyilatkozata arról, hogy tanulói, felnőttképzési 

jogviszonyban nem áll, illetve korábbi ilyen jogviszonya megszűnt, 

 a közfoglalkoztató nyilatkozata arról, hogy a képzésben való részvétellel 

egyetért, valamint a képzés időtartama alatt nem kötelezi munkavégzésre az 

ügyfelet, 

 a kérelmet benyújtó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, 

illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, 

 az Irányító Hatóság által közzétett „Monitoring tájékoztató 2014-2020 közötti 

programozási időszakban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program (GINOP) 6. prioritás keretében támogatott projektek monitoring és 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/0/8/doc_url/Kerelem_VMT_230101.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/7/0/0/doc_url/Kerelem_hatranyos_20230101.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/2/6/9/9/doc_url/Kerelem_fiatal_20230101.docx
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jelentéstételi kötelezettségeire vonatkozóan” című dokumentum kitöltött és aláírt 

Belépéskori kérdőíve és nyilatkozata. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 

A támogatás iránti kérelmet a jelentkező (közfoglalkoztatott, munkaviszonyban álló) a 

lakóhelye/tartózkodási helye/értesítési címe szerint illetékes Foglalkoztatási Osztálynál 

nyújthatja be.  

 

Kérelem olyan álláskeresőtől is befogadható, aki rendelkezik a közfoglalkoztató által az 

ügyfél foglalkoztatására tett szándéknyilatkozattal, azonban esetükben a Támogatási 

szerződés kizárólag akkor köthető meg, miután létrejött a közfoglalkoztatási 

jogviszonya (2016. november 22.-től hatályos). 

 

Az ügyintézés határideje: 

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

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A munkaerő-piaci program célcsoportjai a hátrányos helyzetű munkavállalók, 

közfoglalkoztatottak akik: 

a) az előző 6 hónapban nem álltak rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy 

b) 16 és 24 év közötti életkorúak; vagy 

c) nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás 

egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali 

tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezték be, és még nem állnak 

rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy 

d) 50 éven felüli személyek; vagy 

e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek; vagy 

f) valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgoznak, amelyben a 

két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25%-kal meghaladja a 

tagállam valamennyi gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos 

különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartoznak; vagy 

g) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartoznak, és akiknek szakmai képzésre 

vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szükségük ahhoz, hogy javuljon a tartós 

foglalkoztatásra való esélyük. 

 

A projekthez kapcsolódó támogatások: 
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 képzési költség és a vizsga díja  

 egészségügyi alkalmassági vizsgálat és egyéb a képzéssel összefüggésben 

előírt, a képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó 

védőoltás költsége 

 utazás költségének megtérítése 

 felnőttképzést kiegészítő tevékenység I.: Képzés hatékonyságának növelése 

 felnőttképzést kiegészítő tevékenység II.: Munkavállalás elősegítése 

 mentori szolgáltatás 

 

 

 

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 

 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról 

  2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról 

 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 útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
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4. Közfoglalkoztatás 

 

4.1. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 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:  
o 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. 

 Gazdasági társaság esetén: 
o 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, valamint – 

bélyegző léte és használata esetén – bélyegzőlenyomattal ellátott 

másolata. (A járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, 

melyik dokumentumot fogadja be.) 
o ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta 

cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának 

tényét: a cégjegyzéknek a foglalkoztató képviselője által az „eredetivel 
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mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási 

címpéldánynak/aláírás-mintának 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 jegyzi ellen, és az aláírás-minta a 

cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi. 
o 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.) 
o 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.  
o 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 
o 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 vagy aláírásmintának 

megfelelő aláírással valamint – bélyegző léte és használata esetén – 

bélyegzőlenyomattal ellátott másolata.  
o 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. 
o 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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 Cégnyilvántartáson kívüli, egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő 

közfoglalkoztató esetében (pl.: alapítvány, egyesület) 
o az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az 

eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” 

jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak 

léte esetén bélyegzővel lát el, és amennyiben a korábban beadott alapító 

okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges 

becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 
o A közfoglalkoztató székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál 

nem régebbi, a nyilvántartásba vételről szóló igazolás. 
o Cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, 

vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” 

felirattal és az aláírási címpéldánynak/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. 
o 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). 
o 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.  
o 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. 

 Munkaerőigény bejelentőlap 

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

cégbejegyzés iránti kérelembenyújtásáról. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
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A közfoglalkoztató a – KTK rendszerben rögzített – kérelmét személyesen, postai vagy 

elektronikus úton a járási hivatal foglalkoztatási osztályára, illetve a kormányablakba 

adhatja be. A 2015. évi CCXXII. törvény 9. §. alapján az elektronikus ügyintézésre 

köteles ügyfél a kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. 

 

Az ügyintézés határideje: 

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

 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A támogatás alanyai azon közfoglalkoztatók, amelyek tevékenysége 

 törvényben meghatározott feladat, törvény által előírt állami feladat, vagy 

 a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt 

feladat, vagy 

 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, műemlékvédelmi, 

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 alanyai lehetnek: 

 helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel 

rendelkező társulása, 

 költségvetési szerv, 

 egyházi jogi személy 

 civil szervezet, 

 közhasznú jogállású szervezet, 
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 az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, 

vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, 

 vízitársulat, 

 erdőgazdálkodó, 

 szociális szövetkezet, 

 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.  

 

Támogatás nyújtható 

a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy 

b)  a járási hivatal által kiközvetített álláskereső 

c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti 

rehabilitációs ellátásban részesülő személy, 

d) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig 

annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés 

iránti kérelmet nyújtott be, vagy  

e) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a 

harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 

II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való 

tartózkodását rendelte el, 

f) azon álláskereső személynek, akinek legalább negyven százalékos mértékű 

egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok 

személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül 

 

határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, 4–8 órás munkaidőben 

történő foglalkoztatására. 

 

A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. Támogatás nyújtható a 

közvetlen költséghez, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 

megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem 

haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát. 
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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  

 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról, 

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

támogatásokról, 

 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról, 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

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

előmozdításáról, 

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról, 

 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, 

 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, 

 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, 

 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, 
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 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről, 

 1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat a közfoglalkoztatással összefüggő egyes 

kérdésekről 

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

általános szabályairól. 

 

 

 

Az ügy intézését segítő tájékoztatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatb

an 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:  

https://ktk.munka.hu/login 

 

 

4.2. Járási startmunka mintaprogram 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén:  
o 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. 

 Gazdasági társaság esetén: 
o 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 

https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://ktk.munka.hu/login
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mindenben megegyező és hatályos” felirattal és 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.) 
o 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). 
o A Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a 

Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról). 
o A közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás 

kérelmező által elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel 

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

és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén 

bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladat ellátására megállapodás 

alapján kerül sor), 
o 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 közfoglalkoztató nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban). 

 Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén 
o a gazdálkodási formára jellemző okirat (vállalkozói igazolvány, illetve a 

vállalkozó tevékenység bejelentéséről szóló dokumentum, őstermelői 

igazolvány, alapító okirat, stb.) fentieknek megfelelő másolatai. 

Amennyiben a korábban beadott okirathoz képest változás nem történt, 

ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a 

közfoglalkoztató nyilatkozata is. 
o NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem 

régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem 

szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban), 
o 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). 

 Cégnyilvántartáson kívüli, egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő 

közfoglalkoztató esetében  
o az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az 

eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” 

jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak 

léte esetén bélyegzővel lát el, és amennyiben a korábban beadott alapító 

okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges 

becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 
o a közfoglalkoztató székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál 

nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, 
o Cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, 

vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” 

felirattal és az aláírási címpéldánynak/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.  
o 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). 
o A közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás 

kérelmező által elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel 

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

és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén 

bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladatot ellátására megállapodás 

alapján kerül sor). 
o NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem 

régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással 

ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem 

szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban). 

 Programelemenként csatolandó további dokumentumok: 
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o 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). 
o A program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, 

átnézeti és helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli). 

 Programelemenként csatolni kell a „tervező tábla”-t 

 Munkaerőigény bejelentőlap, illetve foglalkoztatói adatlap 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A KTK rendszerben rögzített kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint 

illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához személyesen vagy postai úton lehet 

beadni. A 2015. évi CCXXII. törvény 9. §. alapján az elektronikus ügyintézésre köteles 

ügyfél a kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

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

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

 

A közfoglalkoztatási mintaprogramokat azokon a településeken lehet támogatni: 

 amelyek a 2015. január 1-jétől hatályos a kedvezményezett járások 

besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében 

meghatározott 109 kedvezményezett járáshoz, vagy a 4. mellékletben 

meghatározott átmenetileg kedvezményezett települések vagy a 6. mellékletben 

szereplő természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett 

térségek közé tartoznak. 

 

A járási startmunka mintaprogramokban támogatható főbb tevékenységi területek:  

 mezőgazdasági program,  

 mezőgazdasági utak rendbetétele,  

 belvízelvezetés,  

 illegális hulladéklerakó helyek felszámolása,  

 bio- és megújuló energiafelhasználás,  

 belterületi közúthálózat karbantartása, 

 helyi sajátosságra épülő egyedi program (amely magába foglalja a korábbi téli 

és egyéb értékteremtő programokat is).  
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A támogatás formája 

Vissza nem térítendő célzott támogatás a támogatással érintett közfoglalkoztatottak 

(regisztrált álláskeresők,  azon álláskeresők, akiknek legalább negyven százalékos 

mértékű egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy 

akik vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, elismerést kérők, a kijelölt 

tartózkodási helyen élők harmadik országbeli állampolgárok valamint megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásáról 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.  

 Pftv. 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott adókedvezmény igénybevételével 

csökkentett szociális hozzájárulási adó vehető figyelembe a támogatás 

számítása során.  

 A közfoglalkoztatottak foglalkoztatásából eredő beruházási és dologi költségek 

legfeljebb 100%-a,  a legmagasabb lehetséges százalékos mértéket a 

közfoglalkoztatottak létszáma határozza meg (sávos támogatás).  

 

A támogatás időtartama 

 A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható. 

 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 hivatalba.  

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
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 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  

 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

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

támogatásokról 

 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról 

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

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

és a besorolás feltételrendszeréről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

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

előmozdításáról, 

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról, 

 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, 

 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, 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

 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, 

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

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 
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 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről, 

 1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat a közfoglalkoztatással összefüggő egyes 

kérdésekről. 

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

általános szabályairól 

 

Az ügy intézését segítő tájékoztatók: 

https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/tervezesi-segedlet-a-2020-evi-kozfoglalkoztatasi-programokhoz 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatb

an 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:  

https://ktk.munka.hu/login 

 

5. Szolgáltatások 

 

5.1. Munkaközvetítés, munkáltatói kapcsolattartás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 foglalkoztatói adatlap (elektronikus) 

 munkaerőigény bejelentő lap (elektronikus) 

 közvetítő lap  

 értesítő levél 

 EFO közvetítő lap 

 állásinformációs lap  

 igazolás 

 belső és online álláslista 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A munkaerőigényt a munkáltató elektronikus úton eljuttatja a járási hivatal 

foglalkoztatási osztályára. A 2015. évi CCXXII. törvény 9. §. alapján az elektronikus 

ügyintézésre köteles ügyfél a kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. 

https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/tervezesi-segedlet-a-2020-evi-kozfoglalkoztatasi-programokhoz
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://ktk.munka.hu/login
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Az ügyintézés határideje: 

A munkaerőigény érvényessége a bejelentéstől számított 60 nap, amely az 

érvényesség lejárta előtt meghosszabbítható. 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A munkaközvetítés folyamata a munkaerőigény közlésétől a megfelelő munkaerő 

kiválasztásán keresztül (álláskeresők szegmentálása), 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, fax, e-mail útján, telefonon keresztül, munkáltatói fórumok 

szervezése, tájékoztató levelek, hírlevelek, szóróanyagok, plakátok kihelyezése. 

 

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  

 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a támogatásra vonatkozó részletszabályokat a 

foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról 
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 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 

 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről 

 1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat a közfoglalkoztatással összefüggő egyes 

kérdésekről 

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

általános szabályairól 

 

Az ügy intézését segítő tájékoztatók: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatb

an  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/9/8/6/doc_url/Foglalkoztato_adatlap_adoszam_nelkuli_maganszem

ely_foglalkoztato_reszere.pdf 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/8/0/4/doc_url/MUNKAEROIGENY_BEJELENTO_LAP_2021docx.

pdf 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/9/8/1/doc_url/MUNKAEROIGENY_BEJELENTO_LAP_ITM2021_

toltheto.pdf 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/8/0/5/doc_url/MUNKAEROIGENY_BEJELENTO_LAP_ITM2021.

docx 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/9/8/4/doc_url/Foglalkoztato_adatlap.pdf 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: 

http://nfsz.munka.hu/fillformui/ 

http://vmp.munka.hu/ 

https://ec.europa.eu/eures/public/hu/homepage 

 

6. Csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos bejelentések nyilvántartása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Az ESTAT rendszerben kitöltött adatok alapján kinyomtatott formanyomtatványok 

https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/9/8/6/doc_url/Foglalkoztato_adatlap_adoszam_nelkuli_maganszemely_foglalkoztato_reszere.pdf
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/9/8/6/doc_url/Foglalkoztato_adatlap_adoszam_nelkuli_maganszemely_foglalkoztato_reszere.pdf
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/8/0/4/doc_url/MUNKAEROIGENY_BEJELENTO_LAP_2021docx.pdf
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/8/0/4/doc_url/MUNKAEROIGENY_BEJELENTO_LAP_2021docx.pdf
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/9/8/1/doc_url/MUNKAEROIGENY_BEJELENTO_LAP_ITM2021_toltheto.pdf
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/9/8/1/doc_url/MUNKAEROIGENY_BEJELENTO_LAP_ITM2021_toltheto.pdf
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/8/0/5/doc_url/MUNKAEROIGENY_BEJELENTO_LAP_ITM2021.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/8/0/5/doc_url/MUNKAEROIGENY_BEJELENTO_LAP_ITM2021.docx
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/9/8/4/doc_url/Foglalkoztato_adatlap.pdf
http://nfsz.munka.hu/fillformui/
http://vmp.munka.hu/
https://ec.europa.eu/eures/public/hu/homepage
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Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen, postai vagy elektronikus úton az ESTAT rendszerben kinyomtatott 

nyomtatványon keresztül. A 2015. évi CCXXII. törvény 9. §. alapján az elektronikus 

ügyintézésre köteles ügyfél a kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

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. 

 

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, 

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

általános szabályairól 

 

Az ügy intézését segítő tájékoztatók:- 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

https://estat.munka.hu/ 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: 

https://estat.munka.hu/ 

 

 

7. Közérdekű munka 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Személyi azonosításhoz szükséges iratok: 

o személyi igazolvány, 

o lakcímkártya. 

 Szabálysértési hatóság által kiállított iratok: 

o szabálysértési bírság határozat, 

o helyszíni bírság határozat, 

o pénzbüntetést kiszabó határozat, 

o pénzbüntetést kiszabó végzés, 

o közérdekű munkát kiszabó végzés. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A szabálysértésről szóló határozat postai úton vagy személyesen az ügyfél hozza 

magával a járási hivatal foglalkoztatási osztályára. A 2015. évi CCXXII. törvény 9. §. 

alapján az elektronikus ügyintézésre köteles munkáltató a közérdekű foglalkoztatással 

kapcsolatos dokumentumokat (leigazolt kijelölő lap, közérdekű munka befejezéséről 

igazolás stb.) kizárólag elektronikus úton küldi meg a járási hivatal részére. 

 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az elkövető jelentkezésének határideje a közérdekű munka kiszabásától függően 

változhat: 

https://estat.munka.hu/
https://estat.munka.hu/
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 A szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott közérdekű munka 

esetében a szabálysértési hatóság által megküldött határozat alapján, annak 

jogerőre emelkedésétől számított nyolc 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 személyesen 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 osztályon, 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 szabálysértési 

vagy közigazgatási hatóság bírálja el. 

 

Nem lehet végrehajtani a szabálysértési elzárás büntetést, a pénzbírságot, a 

közérdekű munkát, a meg nem fizetett pénzbírság, illetve helyszíni bírság helyébe lépő 

szabálysértési elzárást és a nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő 

szabálysértési elzárást, ha az alaphatározat jogerőre emelkedésétől számítva egy év 

eltelt. 

 

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 meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, (közigazgatási bírság 2018.01.01.előtt 

indult) esetén a közérdekű munka büntetés végzéséhez a foglalkoztathatósági 
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szakvélemény költségét az elkövető illetve kötelezett köteles viselni, a bíróság vagy 

szabálysértési hatóság által kiszabott közérdekű munka büntetés esetében a 

foglalkoztathatósági szakvélemény költségét az állam viseli. 

 

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. 

 

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 

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 

 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, 
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 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet 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, 

 22/2012. (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  

 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet a Rendőrség szervei illetékességi területének 

megállapításáról, 

 38/2012. (XI. 14.) AB határozat a közterület életvitelszerű lakhatásra való 

használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi 

rendelkezések megsemmisítéséről, 

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

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről,  

 284/1997 (XII.23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról, 

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

általános szabályairól. 

 

Az ügy intézését segítő tájékoztatók: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/562/Tajekoztato_a_foglalkoztatok_reszere 

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/9/0/5/doc_url/Tajekoztato_a_foglalkoztatok_reszere.pdf 

https://nfsz.munka.hu/cikk/564/Tajekoztato_az_elkovetok_kotelezettek_reszere 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 

 

8. Ukrajnából érkező magyar állampolgárok és menedékesek regisztrálása, 

közvetítése, létfenntartási támogatása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Menedékes 

https://nfsz.munka.hu/cikk/562/Tajekoztato_a_foglalkoztatok_reszere
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/9/0/5/doc_url/Tajekoztato_a_foglalkoztatok_reszere.pdf
https://nfsz.munka.hu/cikk/564/Tajekoztato_az_elkovetok_kotelezettek_reszere
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 menedékes okmány vagy HUMI kártya és 

 szálláshely igazolása (2023.01.01.-től az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság regionális igazgatósága elektronikus úton állítja ki a 

szálláshely igazolást a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi 

állampolgárok részére.) 

 Ukrán-magyar állampolgár 

 magyar állampolgárságot igazoló okirat/útlevél (Ezek hiányában az 

állampolgársági ügyekben eljáró szerv megkeresése.) 

 lakcímkártya külföldi címmel (vagy nyilatkozat) 

 szálláshely igazolás 

 Magyarországra érkezés időpontja/nyilatkozat 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmet személyesen a szálláshely/tartózkodási hely szerint illetékes járási 

hivatalhoz kell benyújtani.  

 

Ügyintézés határideje:  

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

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Szolgáltatást kérőként történő regisztráció: 

 Foglalkoztatásba bevonható személynek minősülnek, továbbá az állami 

foglalkoztatási szervnél nyilvántartásba vehetők és foglalkoztatásba bevonhatók 

a 16. életévüket betöltött, menedékesként védelemben részesített ukrán 

állampolgárok, valamint az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. 

február 24-ét követően Magyarországra érkezett magyar állampolgárok. 

  Az Ukrajnából érkező magyar állampolgár vagy a menedékes az illetékes 

foglalkoztatási osztálynál szolgáltatást kérőként vehető nyilvántartásba azzal, 

hogy vállalja a foglalkoztatási osztállyal történő kapcsolattartást és mérlegeli a 

számára felajánlott állásajánlat elfogadását. 

 A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (16. életévét betöltött) törvényes 

képviselője vagy gyámja hozzájárulásával regisztrálhat. 

 

Létfenntartási támogatás: 

 Az Ukrajnából érkező magyar állampolgár esetében a létfenntartási támogatás 

kérelmezésekor, a folyósított első támogatás átvételét megelőzően az illetékes 
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foglalkoztatási osztálynál szolgáltatást kérőként köteles kérni a regisztrációját, 

és vállalni az együttműködést  

 A menedékesként védelemben részesített ukrán állampolgárok részére, 

amennyiben a menekültügyi hatóság által létfenntartási támogatás került 

megállapításra, az első támogatás folyósítását megelőzően az illetékes 

foglalkoztatási osztálynál szolgáltatást kérőként kötelesek kérni a regisztrációját, 

és vállalni az együttműködést.  

 

A létfenntartási támogatás havi mértéke:  

a) foglalkoztatásba bevonható nagykorúak esetén 22.800 forint/hó,  

b) foglalkoztatásba bevonható kiskorúak esetén 13.700 forint/hó 

 

A létfenntartási támogatás megállapításának végső határideje: 

 Az Európai Tanács 2022. október 14-i ülésén megvitatta a menedékes jogállás 

meghosszabbításának kérdését és a 2022. március 4. napján egy évre aktivált 

ideiglenes védelmet (2022. március 4-i (EU) 2022/382 végrehajtási határozat) 

automatikusan két hat hónapos időszakkal meghosszabbította 2024. március 3. 

napjáig. 

 

A létfenntartási támogatás folyósítása: 

 Magyar állampolgárok esetében az első létfenntartási támogatás folyósítására a 

határozat meghozatalát követő hónapban kerül sor, amennyiben az ügyfél 

szolgáltatást kérőként regisztráltatta magát. A támogatás folyósítására a 

tárgyhót követő hónap 15. napjáig kerül. 

 

 A további hónapokra járó, aktuális havi támogatási összeg folyósításának 

feltétele az, hogy az Ukrajnából érkező magyar állampolgár a foglalkoztatási 

osztály által megjelölt helyen és időpontban - de legkésőbb minden hónap utolsó 

napjáig - megjelenjen.  

 

 A menedékesként védelemben részesített ukrán állampolgárok részére a 

további hónapokra járó, aktuális havi támogatási összeg folyósításának feltétele 

az, hogy a foglalkoztatási osztály által megjelölt helyen és időpontban - de 

legkésőbb minden hónap utolsó napjáig - megjelenjen. 

 

A létfenntartási támogatás szünetel azokra a hónapokra, amikor közfoglalkoztatási 

jogviszony keretében történő foglalkoztatásban vagy magyarországi munkáltatóval 
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munkavégzésre irányuló jogviszonyban jövedelmet szerez, vagy a magyar 

nyugdíjrendszerből öregségi nyugdíjban részesül, illetve külföldről származó öregségi 

nyugdíjban részesül, és azt Magyarországon fel tudja venni. Akkor is szünetel, ha adott 

hónapban az ügyfél jelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

A támogatás megszüntetésre kerül abban az esetben, ha az ügyfél a foglalkoztatási 

osztály által felajánlott megfelelő munkahelyet a támogatás átvételét követő 45 napot 

követően nem fogadja el. Ez alól kivételt képeznek a 3 év alatti gyermeket nevelők és a 

18 év alatti nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezők. A megszüntetést 

alátámasztó dokumentum az ügyfél által kitöltött, elutasított közvetítőlap. 

 

  

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  

 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 

 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 

törvény végrehajtásáról 

 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos 

országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes 

védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival 

kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi 

LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007.(XI.9.) Korm. 

rendelet módosításáról  

 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet az ideiglenes védelemre jogosultként elismert 

személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a 

közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő 

alkalmazásáról  

https://njt.hu/m/jogszabaly/2011-106-00-00
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 a TANÁCS (EU) 2022/382 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. március 4.) a 

lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges 

beáramlása tényének a 2001/55/EK irányelv 5. cikke értelmében történő 

megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről 

 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról   

 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 
https://nfsz.munka.hu/cikk/2141/Tajekoztato_Ukrajnabol_erkezok_szolgaltatast_kerokent_torteno_regisz

traciojarol 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
 

https://nfsz.munka.hu/cikk/2141/Tajekoztato_Ukrajnabol_erkezok_szolgaltatast_kerokent_torteno_regisztraciojarol
https://nfsz.munka.hu/cikk/2141/Tajekoztato_Ukrajnabol_erkezok_szolgaltatast_kerokent_torteno_regisztraciojarol

