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Általános szabályok  

  

I. Illetékességi terület:  

  

 

Kunhegyesi Járási Hivatal  

Kunhegyes, Abádszalók, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabura, Tiszabő, Tomajmonostora  

 

Hivatalvezető: Dr. Bánfi Zsuzsanna 

Hivatalvezető-helyettes: Barta Györgyné 

Cím: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10. 

Telefon: 59/795-102 

Fax: 59/795-125 

E-mail: kunhegyes.jarasihivatal@jasz.gov.hu 

 

 

II. Az ügyintézés határidő:  

 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Ha 

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

kezdődik. 

 

A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. 

Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását. 

 

Automatikus döntéshozatalnak van helye, ha 

a) azt törvény vagy kormányrendelet megengedi, 

b) a hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll, 

c) a döntés meghozatala mérlegelést nem igényel, és 

d) nincs ellenérdekű ügyfél. 

Ügyintézési határidő: 24 óra 

 

Sommás eljárásnak van helye, ha 

a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság 

rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és 

b) nincs ellenérdekű ügyfél. 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Amennyiben nincs helye automatikus döntéshozatalnak, illetve sommás eljárásnak, akkor a 

hatóság teljes eljárás keretében jár el. Ebben az esetben a hatóság 8 napon belül függő 

hatályú döntést hoz, vagy mellőzi a függő hatályú döntés meghozatalát és 8 napon belül a 

kérelmet visszautasítja, az eljárást megszünteti, érdemben dönt, az eljárást felfüggeszti vagy 

a beadvány elintézését függőben tartja, vagy az eljárás szünetel. 

 

Ha az ügyfél erre irányuló felhívás nélkül terjeszt elő új bizonyítékot, vagy tesz bizonyítási 

indítványt, ezt a hatóság az ügy teljes eljárásban való lefolytatása iránti kérelemnek tekinti, 

és a kérelmet teljes eljárásban bírálja el. 

 

mailto:kunhegyes.jarasihivatal@jasz.gov.hu
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Ha az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban hozott döntéssel 

szemben fellebbezésnek nincs helye, a döntés közlését követő öt napon belül az ügyfél 

kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el.  

 

Teljes eljárásban az ügyintézési határidő: 60 nap (ennél hosszabb határidőt törvény, 

rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg). 

 

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

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be 

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

b) – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának 

vagy késedelmének 

időtartama. 

 

Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha 

a) a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja, 

b) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, 

c) a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy 

d) a közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében egyébként szükséges. 

 

Az ettől eltérő különös szabályok az egyes ügyleírásoknál kerülnek meghatározásra.  

 

III. Alapvető eljárási szabályok:  

  

• A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha az ügy tárgyára 

tekintettel cselekvőképesnek minősül. 

 

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

vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá 

az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének 

eljárása személyes eljárásnak minősül. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem 

láthatja el ugyanaz a személy. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt 

a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást 

közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy 

jegyzőkönyvbe kell mondani. A természetes személy ügyfél részére, akinek nincs 

képviselője és ismeretlen helyen tartózkodik vagy nem tud az ügyben eljárni, az 

eljáró hatóság gondoskodik ügygondnok kirendeléséről.  

 

• Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a 

hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni. 

 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 

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

ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét. 

 

• Nem kérhető az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági 

állásfoglalás csatolása, és az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével 
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olyan adat, amely nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell. 

 

• A kérelem az illetékes hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem 

zárja ki – a kormányablaknál terjeszthető elő. 

 

• A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által 

használt elnevezéssel. 

 

• A hatóság az illetékességi területén hivatalból megindítja az eljárást, ha 

a) az eljárás megindítására okot adó körülmény jut a tudomására, 

b) erre bíróság kötelezte, 

c) erre felügyeleti szerve utasította, 

d) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást, vagy 

e) ezt egyébként jogszabály előírja. 

A hivatalból indított eljárás szabályait kell alkalmazni azon eljárásokra, amelyekben a 

hatóság az ügyfél kérelmére induló eljárást hivatalból folytatja. A hivatalbóli eljárás 

az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert 

ügyfelet a hatóság értesíti. 

 

• A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes 

személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott 

személyes adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás 

tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és 

kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a 

tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat 

is – kezeléséhez hozzájárulást adott. 

 

• A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok ne kerüljön 

nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok 

védelme biztosított legyen. 

 

• A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához – jogszabályban meghatározott 

módon és körben – megismerheti azokat a védett adatokat, amelyek eljárásával 

összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében 

szükséges. 

 

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

szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) 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. 
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• A hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, 

megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Az értesítés csak akkor 

mellőzhető, ha az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az 

eljárást megszünteti, azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból törvény 

kizárja, vagy az az eljárás sikerét meghiúsítaná. 

 

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

vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az 

szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy 

kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a 

kérelmezőt. 

 

• Kérelemre indult eljárásokban a hatósági ügyeket érintően a tényállás tisztázása 

érdekében hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye. 

 

• A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának jogszabályban 

meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz, 

vagy az ugyanazon jog érvényesítésére irányuló kérelmet a bíróság vagy a hatóság 

érdemben már elbírálta, és a kérelem tartalma, valamint az irányadó jogi szabályozás 

nem változott. 

 

• A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették 

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

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

eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az 

ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. 

 

• A hatóság az eljárást megszünteti, ha 

a) a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás 

megindítását követően jutott a hatóság tudomására, 

b) a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a 

kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

c) az eljárás okafogyottá vált, 

d) az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét 

visszavonta, illetve ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás 

hivatalból nem folytatható, 

f) a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

g) az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ (a továbbiakban: 

előkérdés), amely bíróság vagy más szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a 

hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó felhívásának nem tesz eleget. 

 

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

hogy a megjelölt helyen és időpontban jelenjen meg. Ha az idézett személy kora, 

egészségi állapota vagy más méltányolható ok miatt a hatóság előtt nem képes 

megjelenni, az idézett személyt a tartózkodási helyén is meg lehet hallgatni. 



7 

 

• Az idézést – ha az ügy körülményeiből más nem következik – úgy kell közölni, hogy 

arról az idézett a meghallgatást megelőzően legalább öt nappal értesüljön. Az 

idézésben meg kell jelölni, hogy a hatóság az idézett személyt milyen ügyben és 

milyen minőségben kívánja meghallgatni. Az idézett személyt figyelmeztetni kell a 

megjelenés elmulasztásának következményeire.  

 

• Ha az idézett személy a szabályszerű idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása 

előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen 

alapos okkal nem menti ki, vagy utólag megfelelően nem igazolja, vagy az idézésre 

meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti 

ki, eljárási bírsággal sújtható. 

 

• Ha az idézett személy az idézésre nem jelent meg, és távolmaradását nem mentette 

ki, a rendőrség útján elővezettethető.  

 

• Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság 

bizonyítási eljárást folytat le. 

 

• A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás 

tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. 

• A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. 

• A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Törvény vagy 

kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként 

történő alkalmazását.  

 

• A tanúként idézett személy – a törvényben meghatározott kivétellel - köteles 

tanúvallomást tenni.  

 

Tanúként nem hallgatható meg 

a) az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, 

b) védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól. 

 

A tanú a vallomástételt megtagadhatja, ha 

a) bármelyik ügyfél Ptk. szerinti hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó), 

b) vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével 

vádolná, 

c) a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény 

szerinti médiatartalom-szolgáltató (a továbbiakban: médiatartalom-szolgáltató), 

vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

álló személy – a jogviszonya megszűnése után is –, és a tanúvallomásával a 

számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt 

átadó személy kilétét felfedné, vagy 

d) diplomáciai mentességben részesülő személy. 
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• Szakértőt kell meghallgatni vagy – legalább tizenöt napos határidő tűzésével – 

szakvéleményt kell kérni, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, és az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel. 

 

• 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 és annak befejezését követően is 

betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. A tanú a vallomását tartalmazó iratba, 

a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthet be. Harmadik személy 

akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha 

igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, 

bírósági vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. 

 

• A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során hozott egyéb döntések 

végzések.  

 

• A hatóság a kérelemre indult eljárásban az eljárás megindításától számított nyolc 

napon belül függő hatályú döntést hoz. 

 

• A függő hatályú döntésben a hatóság rendelkezik arról, hogy 

a) az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény 

szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások 

igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) 

megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a 

kérelmező ügyfél részére megfizetni, 

b) a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, 

c) a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti. 

 

• A függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha az ügyintézési 

határidő elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást 

nem szüntette meg. A felfüggesztést elrendelő vagy szünetelést megállapító döntést 

megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.  

 

• 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.  

Kérelemre induló jogorvoslati eljárások 

a) a közigazgatási per, 

b) a fellebbezési eljárás. 

 

• Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot járási (kerületi) hivatal vezetője vagy – a 

képviselő testület kivételével – helyi önkormányzat szerve, vagy hozta. 
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Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt 

módosítja vagy visszavonja. 

Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel 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.  

 

• A hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már – az e törvényben meghatározott 

kivételekkel – nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be. 

Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése 

véglegessé válik, ha  

a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, 

b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy 

c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú 

döntés közlésével. 

A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik a 

döntés 

a) az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a 

döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű 

ügyfél, 

b) az utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz való 

megérkezésének napján, ha a fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi 

fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy visszavonja fellebbezését. 

 

• A határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést 

tartalmaz, az ügyben eljárt szakhatósággal. A végzést a hatóság közli azzal, akire 

nézve az rendelkezést tartalmaz, és akinek a jogát vagy jogos érdekét érinti. A 

hatóság az ügyfél kérelmére egy ízben, külön illeték vagy díj felszámítása nélkül ad 

ki másolatot a vele nem közölt végzésről. 

 

• A nem elektronikusan közölt iratot a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés 

azért volt sikertelen, mert az a címzett hatósági nyilvántartásban szereplő lakcíméről 

vagy székhelyéről a hatósághoz 

a) -„nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés második 

megkísérlésének napját, 

b) „ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés 

megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

• Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, 

az végrehajtható. 

A végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a 

döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el. 

A hatóság a végrehajtást hivatalból vagy a jogosult kérelmére rendeli el. A hatóság a 

döntés végrehajthatóságától, illetve a végrehajtás elrendelésére irányuló kérelem 

beérkezésétől számított öt napon belül elrendeli a végrehajtást, és a döntést közli a 

végrehajtást foganatosító szervvel is. A végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet 

vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem 

rendelkezik – az állami adóhatóság foganatosítja.  
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IV. Eljárási költségek:  

 

Eljárási költség mindaz a költség, ami az eljárás során felmerül. 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárás költségeit az viseli, akinél azok 

felmerültek. 

Az eljárás résztvevője viseli a jogellenes magatartásával okozott költségeket. 

Azon eljárási költséget, amelynek viselésére senki nem kötelezhető, az eljáró hatóság 

viseli. 

Az eljáró hatóság viseli a nyelvhasználat az Ákr. 21. § (1) bekezdése alapján felmerült 

fordítási és tolmácsolási költségét. 

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

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

Az eljárási költség összegét az azt alátámasztó bizonyítékok figyelembevételével kell 

megállapítani. 

A hatóság az indokolatlanul magas eljárási költség helyett alacsonyabb összeget állapít 

meg. 

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, vagy törvényben meghatározott más fontos okból 

költségmentességet engedélyezhet.  

 

V. Ügyfélfogadás:  

 

Kunhegyes Járási Hivatal 

5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10. 

 

Hétfőn:  8:00-18:00 

Kedd:  nincs ügyfélfogadás 

Szerda:  8:00-16:00 

Csütörtök:  13:00-16:00 

Péntek:  8:00-12:00 

 

Kunhegyes Járási Hivatal Kormányablak 

5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10. 

 

Hétfőn:  7:00-17:00 

Kedd:  8:00-16:30 

Szerda:  8:00-16:30 

Csütörtök:  8:00-18:00 

Péntek:  8:00-15:00 

 

Abádszalók (ideiglenes ügysegéd) 

5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 12. 

 

Hétfőn:  8:00-16:00 

Szerda:  8:00-16:00 

 

Tiszabura  (ideiglenes ügysegéd) 
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5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 52. 

Hétfőn:  8:00-16:00 

Szerda:  8:00-16:00 

 

Tiszabő (gyámsági ügyintéző) 

5232 Tiszabő, Fő utca 47. B.épület 

Szerda:  8:00-16:00 

 

Tiszabő  (ideiglenes ügysegéd) 

5232 Tiszabő, Fő utca 47. B.épület 

Hétfő:  8:00-16:00 

Szerda:  8:00-16:00 

 

Tiszagyenda  (ideiglenes ügysegéd) 

5241 Tiszagyenda, Deák Ferenc utca 12. 

Hétfőn:  8:00-12:00 

 

Tiszaroff  (ideiglenes ügysegéd) 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 22. 

Péntek:  8:00-12:00 

 

Tomajmonostora  (ideiglenes ügysegéd) 

5324 Tomajmonostora, Széchenyi utca 2. 

Szerda:  8:00-12:00 
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1. Ügytípus megnevezése: Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyi igazolvány, 

- lakcímkártya, 

- adószámot tartalmazó adóigazolvány, 

- TAJ számot tartalmazó igazolvány, 

- legmagasabb iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítvány 

- munkáltatói igazolások 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

- 

Alapvető eljárási szabályok: Az adatfelvételi, adategyeztetési eljárást követően a 

jogszabályi feltételeknek megfelelő ügyfél 

nyilvántartásba vételére kerülhet sor. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Keresőtevékenység, tanulói jogviszony megszűnését 

követően személyesen, illetve előzetes elektronikus 

regisztrációt követően a lakóhely, tartózkodási hely 

szerint illetékes foglalkoztatási osztályon. 

Ügyfélfogadás ideje: HÉTFŐ:  8 – 18 óráig 

KEDD:  nincs ügyfélfogadás 

SZERDA:  8 – 16 óráig 

CSÜTÖRTÖK: 13 – 16 óráig 

PÉNTEK:  8 – 12 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 

Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Defaul

t.aspx 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Defaul

t.aspx 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_ker

esotevekenyseg.aspx 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

- 492/2011/EU rendelet a munkavállalók Unión belüli 

szabad mozgásáról 

- 2/2011 (I. 14.) NGM rendelet az álláskeresőként való 

nyilvántartásba vételről, valamint nyilvántartásból 

való törlésről 

Tájékoztatás az ügyfelet Az ügyfelet megillető jogok: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_keresotevekenyseg.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_keresotevekenyseg.aspx
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megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

 

- a szolgáltatások teljes körű igénybevétele 

- foglalkoztatást elősegítő munkaerő-piaci 

támogatások igénybevétele 

- munkaerő-piaci képzésekben, programokban való 

részvétel lehetősége 

- lakóhelyen kívüli álláskeresés útiköltségének 

utólagos megtérítése 

 

Az ügyfél kötelezettségei az együttműködés során: 

 

- jelentkezési kötelezettség háromhavonta 

személyesen, vagy elektronikusan 

- álláskeresését és elhelyezkedését befolyásoló 

körülményeiben bekövetkezett változás bejelentése 

15 napon belül 

- maga is aktívan munkát keres 

- a foglalkoztatási szerv által felajánlott képzési 

lehetőséget elfogadja, igénybe veszi 

- a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot 

elfogadja 
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2. Ügytípus megnevezése: Álláskeresési ellátások 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- munkáltatói igazolás(ok) munkaviszony megszűnése 

esetén 

- munkáltatói igazolás társadalombiztosítási 

kötelezettségek levonásáról és befizetéséről 

- jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás 

megállapításához 

- TB kiskönyv 

- tartozásigazolás 

- igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési 

segély megállapításához 

- TGYÁS/GYED, GYES, táppénz ellátásokról szóló 

igazolások 

- rehabilitációs ellátás, rokkantsági nyugdíj, 

rokkantsági járadék megállapító, megszüntető 

határozatai 

- gazdasági társaság tagjaként tagsági/társasági 

szerződés 

- vállalkozói tevékenység időtartamáról szóló igazolás 

- alkalmi munkavállalói könyv, egyszerűsített 

foglalkoztatás esetén egyszerűsített munkaszerződés 

- őstermelőként őstermelői igazolvány betétlappal 

együtt 

- amennyiben BV intézetben volt, annak időtartamáról 

szóló igazolás 

- amennyiben az ellátást folyószámlára kéri, a 

számlaszámot tartalmazó dokumentum 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

- 

Alapvető eljárási szabályok: Az álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtásának 

napját megelőző három év (illetve a jogszabályban 

meghatározott időtartamokkal növelt időszakok) 

vizsgálata során kerülhet sor álláskeresési ellátás 

megállapítására. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Keresőtevékenység, tanulói jogviszony megszűnését 

követően személyesen, illetve előzetes elektronikus 

regisztrációt követően a lakóhely, tartózkodási hely 

szerint illetékes foglalkoztatási osztályon. 

Ügyfélfogadás ideje: HÉTFŐ:  8 – 18 óráig 

KEDD:  nincs ügyfélfogadás 

SZERDA:  8 – 16 óráig 

CSÜTÖRTÖK: 13 – 16 óráig 

PÉNTEK:  8 – 12 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL törvény szerint. 
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határidő): 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 

Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Defaul

t.aspx 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Defaul

t.aspx 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_ker

esotevekenyseg.aspx 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

- 34/2009 (XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresési 

járadék és álláskeresési segély megállapításáról 

szükséges igazolólapról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megillető jogok: 

 

- a szolgáltatások teljes körű igénybevétele 

- foglalkoztatást elősegítő munkaerő-piaci 

támogatások igénybevétele 

- munkaerő-piaci képzésekben, programokban való 

részvétel lehetősége 

- lakóhelyen kívüli álláskeresés útiköltségének 

utólagos megtérítése 

- az ellátás időtartama szolgálati időnek minősül 

- egészségbiztosítási szolgáltatások esetében biztosított 

 

Az ügyfél kötelezettségei az együttműködés során: 

 

- jelentkezési kötelezettség háromhavonta 

személyesen, vagy elektronikusan 

- álláskeresését és elhelyezkedését befolyásoló 

körülményeiben bekövetkezett változás bejelentése 

15 napon belül 

- maga is aktívan munkát keres 

- a foglalkoztatási szerv által felajánlott képzési 

lehetőséget elfogadja, igénybe veszi 

- a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot 

elfogadja 

 

 

  

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_keresotevekenyseg.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_keresotevekenyseg.aspx
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3. Ügytípus megnevezése: Csoportos létszámleépítés 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Csoportos létszámcsökkentés szándékbejelentés, illetve 

döntésbejelentés nyomtatvány, mely az online felületen 

történő rögzítést követően kinyomtatható. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

- 

Alapvető eljárási szabályok: A munkáltató a csoportos létszámleépítésben érintett 

székhelye vagy telephelye szerint illetékes foglalkoztatási 

osztályra benyújtja csoportos létszámleépítési szándékát, 

vagy döntését, mely jóváhagyást követően 

visszaigazolásra kerül.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A csoportos létszámleépítési szándék, illetve döntés 

online felületen történik. 

Ügyfélfogadás ideje: A csoportos létszámleépítési szándék, illetve döntés 

online felületen bármikor beküldhető. 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 

Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

https://estat.munka.hu 

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

https://estat.munka.hu 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

https://estat.munka.hu 

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

- 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati 

tisztviselőkről 

- 2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók 

részére szervezett keretek között tájékoztató(k) tartása, a 

munkaviszonyuk megszűnését követő, a Foglalkoztatási 

Osztály által kínált lehetőségekről. 

A munkáltatónak kötelezettsége a telephelyén, illetve 

székhelyén a jogszabályban meghatározott mértékű 

létszámleépítési szándék, illetve döntés bejelentése. 

 

  

https://estat.munka.hu/
https://estat.munka.hu/
https://estat.munka.hu/
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4. Ügytípus megnevezése: Munkaközvetítés 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Foglalkoztatói adatlap 

- Munkaerőigény bejelentőlap 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

- 

Alapvető eljárási szabályok: A Foglalkoztatói adatlap, Munkaerőigény bejelentő lap 

benyújtását követően nyilvántartásba vételre kerül, a 

bejelentett álláshely a munkáltató kérésének megfelelően 

hirdetésre kerül, valamint a nyilvántartásban szereplő 

álláskeresők közvetítésre kerülnek. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A Foglalkoztató adatlap, illetve a Munkaerőigény-

bejelentő lap a foglalkoztatási osztály illetékességi 

területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 

munkáltató által személyesen, postai, illetve elektronikus 

úton egyaránt benyújtható. 

Ügyfélfogadás ideje:  

- 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 

Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/Default

.aspx 

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munka

adoknak_allasbejelentes.aspx 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 1991. évi IV törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és 

a munkanélküliek ellátásáról 

- 30/2000 (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci 

szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan 

nyújtható támogatásokról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A munkáltató munkaerőigénye nyilvántartásba vételre 

kerül. A keresett álláshely hirdethető, álláskeresők 

közvetíthetőek rá, 60 napos érvényességi ideje egyszer 

hosszabbítható. 

A munkáltatónak kötelezettsége a jogszabályi 

feltételeknek megfelelő formában benyújtani 

munkaerőigényét, valamint a jogszabályi feltételeknek 

megfelelő formában alkalmazni a munkavállalót. 

  

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/Default.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_allasbejelentes.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_allasbejelentes.aspx
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5. Ügytípus megnevezése: EURES 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

 

- 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

- 

Alapvető eljárási szabályok: Az ügyfél egyénileg intézi ügyét, az EURES tájékoztató 

funkciókat lát el, segítséget nyújt a tájékozódásban. 

Tájékoztatja az ügyfelet, hogy milyen teendők a 

legfontosabbak, ha munkát akar vállalni egy másik 

országban: 

- Célországok feltérképezése 

- Megbízható álláslehetőségek keresése; EURES portál 

- Álláspályázatok, Önéletrajzok készítése 

- Szálláskeresés külföldön, árak, díjak, kauciók. 

- Foglalások intézése, 

- Gyermekekkel, családtagokkal kapcsolatos ügyek 

intézése 

- Szállítási lista elkészítése 

- Közművek, szolgáltatások, postai küldemények, 

megrendelések kezelése, felfüggesztése, lemondása 

itthon. 

- Gépjárművel kapcsolatos ügyek intézése, 

- Bankokkal kapcsolatos ügyek intézése, 

- Háziállatokkal kapcsolatos ügyek intézése. 

- Szükséges biztosítások megkötése 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 

- 

Ügyfélfogadás ideje: HÉTFŐ:  8 – 18 óráig 

KEDD:  nincs ügyfélfogadás 

SZERDA:  8 – 16 óráig 

CSÜTÖRTÖK: 13 – 16 óráig 

PÉNTEK:  8 – 12 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

 

- 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

- 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

http://eures.munka.hu 

http://eures.europa.eu 

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

http://eures.munka.hu 

http://eures.europa.eu 

 

Az igénybe vehető elektronikus http://eures.munka.hu 

http://eures.munka.hu/
http://eures.europa.eu/
http://eures.munka.hu/
http://eures.europa.eu/
http://eures.munka.hu/
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programok elérése, 

időpontfoglalás: 

http://eures.europa.eu 

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

- 492/2011./EU rendelet a munkavállalók Unión belüli 

szabad mozgásáról 

- 883/2004. EK rendelet a szociális biztonsági 

rendszerek koordinációjáról 

- 987/2009/EK rendelet a szociális biztonsági 

rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK 

rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás 

megállapításáról 

- Kapcsolódó EGK rendeletek, irányelvek 

- EURES Karta 

- 492/2011/EU rendelet az állásajánlatok és 

álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli 

kialakításáról és a végrehajtására kiadott 

2012/733/EU Bizottsági Végrehajtási Határozat 

- 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a szabad mozgás 

és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad 

áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról 

- 30/ 2000. (IX.15.) GM rendelet a munkaerőpiaci 

szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan 

nyújtható támogatásokról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfélnek joga van a teljes körű tájékoztatáshoz. 

 

  

http://eures.europa.eu/
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6. Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő támogatások 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az egyes támogatási típusoknak megfelelő kérelem 

formanyomtatvány, valamint a jogszabályban 

támogatásonként előírt szükséges mellékletek. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

- 

Alapvető eljárási szabályok: A foglalkoztatást elősegítő álláskeresőknek nyújtható 

támogatások 

- Lakhatási támogatás  

- Vállalkozóvá válás támogatása  

- Közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása   

- Képzés  

- Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás 

költségeinek támogatása 

A támogatások adhatóak, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő elbírálást követően kerülnek megállapításra, 

elutasításra. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A jogszabályban előírt formanyomtatvány és mellékletei 

személyesen, illetve postai úton a lakóhely, tartózkodási 

hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon. 

Ügyfélfogadás ideje: Az ügyfelek részére az ügyfélmentes munkanapon is 

biztosított az ügyintézés lehetősége. 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 

Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

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

mogatasok.aspx 

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

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

mogatasok.aspx 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

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

mogatasok.aspx 

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény 

- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást 

elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci 

Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére 

nyújtható támogatásokról 

- 30/ 2000. (IX.15.) GM rendelet a munkaerőpiaci 

szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 

kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_lakhatas.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_vallalkozo.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_kozfog.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_kepzes.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_munkabajaras.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_munkabajaras.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
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- 39/1998.(III. 4.) Korm. rendelet a munkába járással 

összefüggő terhek csökkentését célzó 

támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás 

támogatásáról 

- 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

munkáltatók akkreditációjáról, valamint a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 

támogatásról 

- 37/2011. (III .22.) Korm. rendelet az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási 

térképről 

- 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet a szakképzettséggel 

rendelkező, pályakezdő álláskeresők 

munkatapasztalat szerzésének és a létszámleépítés 

megelőzése érdekében a részmunkaidős 

foglalkoztatás támogatásáról az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

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

programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről 

- 1407/2013/EU Bizottsági rendelet a csekély összegű 

támogatások alkalmazásáról 

- 1408/2013/EU Bizottsági rendelet a csekély összegű 

támogatások szabályinak a mezőgazdasági 

ágazatban történő alkalmazásról 

- - 651/2014/EU Bizottsági rendelet bizonyos 

támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfélnek joga van kérelmét benyújtani, a 

megállapított támogatási formában részesülni. 

 

Az ügyfélnek kötelezettsége  

- érelmében valós adatokat megadni, a megítélt 

támogatási formához kapcsolódóan 

- adatszolgáltatási, fenntartási, továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség 
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7. Ügytípus megnevezése: Közfoglalkoztatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A munkáltató részéről 

- kérelem, és mellékletei a hatósági szerződés 

megkötéséhez 

- munkaerőigény bejelentőlap, foglalkoztatói adatlap 

Az ügyfél részéről 

- foglalkozás-egészségügyi szakvélemény 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

- 

Alapvető eljárási szabályok: Hatósági szerződés megkötését követően a munkáltató 

közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztathat olyan 

munkavállalókat, akik álláskeresőként nyilvántartásban 

szerepelnek, foglalkozás egészségügyi orvosi 

felülvizsgálat alapján foglalkoztathatóak, és jogszabály 

alapján nem kerültek kizárásra a közfoglalkoztatásból.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Előzetesen a https://ktk.munka.hu/login oldalon, majd 

papír alapon az illetékes foglalkoztatási osztályon, postai 

úton, vagy személyesen. 

Ügyfélfogadás ideje: A munkáltatók, ügyfelek részére az ügyfélmentes 

munkanapon is biztosított az ügyintézés lehetősége. 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 

Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/ 

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/ 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

https://ktk.munka.hu/login 

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

- a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CVI. törvény 

- 375/2010 (XII. 31.) Korm. rendelet a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 

- 170/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a 

közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási 

garantált bér megállapításáról 

- 30/2000. (IX. 15) GM rendelet a munkaerő-piaci 

szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan 

https://ktk.munka.hu/login
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/
https://ktk.munka.hu/login
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nyújtható támogatásokról 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, 

illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A munkáltató kötelezettségei: 

- a közvetített, alkalmas munkavállaló felvétele 

- határozott idejű szerződés megkötése 

- közfoglalkoztatással kapcsolatos költségek 

nyilvántartása 

- biztosítja a munkavégzés feltételeit 

- a létszámkeretet feltölti 

- elszámolási kötelezettség 
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8. Ügytípus megnevezése: Közérdekű munka 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyi igazolvány 

- lakcímkártya 

- szabálysértést megállapító határozat 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

- 

Alapvető eljárási szabályok: A szabálysértést megállapító határozat, bírság jogerőre 

emelkedését követően 

- közérdekű munka megállapítása esetén 3 

munkanapon belül 

- pénzbírság közérdekű munkára váltása esetén a 

befizetésre adott 30 napot követő 3 munkanapon 

belül 

van lehetősége az ügyfélnek, hogy a bírságot közérdekű 

munkával megváltsa, a közérdekű munka büntetését 

letöltse. A megjelenést követően 15 napon belül köteles 

foglalkozás-egészségügyi alkalmassági szakvéleményt 

bemutatni, melynek költségei (jelenleg 3300 Ft) az 

ügyfelet terhelik. Orvosi alkalmasság esetén a kijelölő 

lappal 8 napon belül kell a munkáltatót a munkavégzés 

megkezdése céljából megkeresni és ledolgozni a 

büntetést, melyet a megkezdését követően legalább heti 

egy alkalommal a jogszabályi feltételeknek megfelelően 

teljesíteni kell. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen a lakóhely, illetve az elkövetés helye szerint 

illetékes foglalkoztatási osztályon. 

Ügyfélfogadás ideje: A közérdekű munkára jelentkező ügyfelek részére az 

ügyfélmentes munkanapon is biztosítani kell a 

közérdekű munkára jelentkezés lehetőségét. 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

- 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

- 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
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nyilvántartási rendszerről 

- 33/1998 (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, 

illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatról  

- 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 

- 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 kiállításának eljárási 

rendjéről  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A pénzbírság közérdekű munkára váltása lehetőség az 

ügyfél számára, a határidők elmulasztása esetén a 

bírságot megállapító határozat rendelkezései irányadóak. 
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9. Ügytípus megnevezése: Munkáltatók részére nyújtható támogatások 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

járási területi illetékesség 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az egyes támogatási típusoknak megfelelő kérelem 

formanyomtatvány, valamint a jogszabályban 

támogatásonként előírt szükséges mellékletek. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

- 

Alapvető eljárási szabályok: A munkáltatók részére nyújtható támogatások: 

- Munkahelyvédelmi Akcióprogram 

- Bérgarancia támogatás 

- Foglalkoztatást bővítő bértámogatás 

- Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos 

személyszállítás támogatása 

- Bérköltség támogatás 

- Munkahelymegőrző támogatás 

- Hátrányos helyzetű munkavállalók 

továbbfoglalkoztatásának bértámogatása 

- Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő 

álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének 

támogatása 

- Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás 

költségeinek támogatása 

A támogatások adhatóak, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő elbírálást követően kerülnek megállapításra, 

elutasításra. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A jogszabályban előírt formanyomtatvány és mellékletei 

személyesen, illetve postai úton az álláskereső lakóhelye, 

tartózkodási helye szerint illetékes foglalkoztatási 

osztályon. 

Ügyfélfogadás ideje: A munkáltatók részére az ügyfélmentes munkanapon is 

biztosított az ügyintézés lehetősége. 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL törvény szerint. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 

Szolnok, Kossuth L. út 2) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_ta

mogatas.aspx 

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_ta

mogatas.aspx 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_ta

mogatas.aspx 

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó - az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/content/ma_tamogatas_mhelyvedelmiakcioterv.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/content/ma_tamogatas_bergarancia.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_foglbovit.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_csopszem.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_csopszem.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_berktg.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_mhmegorzo.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_hhtovabb.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_hhtovabb.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_mtapasztalat.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_mtapasztalat.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatas_mtapasztalat.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatasok_munkabajaras.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas/ma_tamogatasok_munkabajaras.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas.aspx
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jogszabályok jegyzéke: törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. 

törvény 

 Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Flt.), 

 a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 

szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, 

 az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről 

szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 

összegű (de minimis) támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 

1407/2013/EU rendelete, 

 a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti 

munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 

illetve családtag ápolását követően munkát keresők 

foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az 

ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. 

törvény 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfélnek joga van kérelmét benyújtani, a 

megállapított támogatási formában részesülni. 

 

Az ügyfélnek kötelezettsége  

- kérelmében valós adatokat megadni, a megítélt 

támogatási formához kapcsolódóan 

-  adatszolgáltatási, fenntartási, továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség 

 

 


