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1. Általános célok 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztálya a 2023. évi ellenőrzési feladatai végrehajtása során célul tűzi ki, 

hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a 

foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. CXXXV. törvény, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, 

rendeletek, eljárási rendek alapján a munkaerőpiaci hatósági ellenőrzés módszereivel 

elősegítse a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Gazdaság-újraindítási 

Foglalkoztatási Alap), valamint az Európai Szociális Alapból nyújtott támogatások törvényes 

felhasználását. 

Ezen belül cél a foglalkoztatáshoz, a munkanélküliséghez kapcsolódó pénzeszközök, 

támogatások jogszerűségi, szabályszerűségi, pénzügyi elszámolási kötelmének ellenőrzése, 

valamint a foglalkoztatási kötelezettség, a munkaerő közvetítés tárgyi feltételei 

biztosításának és a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Gazdaság-újraindítási 

Foglalkoztatási Alap), valamint az Európai Szociális Alapból finanszírozott munkaerőpiaci 

programok keretében nyújtott támogatások felhasználásának vizsgálata. 

 

2. A hatósági ellenőrzések tárgya 

 

- A passzív és aktív munkaerőpiaci eszközök alkalmazása során az ellenőrzés időpontjáig a 

források felhasználásának szabályszerűsége, a kérelmekhez/ pályázatokhoz tett 

nyilatkozatok valóságtartalmának, megfelelőségének, az ellátottak/támogatottak vállalásai 

teljesülésének ellenőrzése a határozatokban/végzésekben/hatósági szerződésekben 

foglaltaknak megfelelően. 

- Munkahelyteremtő beruházás támogatás. 

- Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás. 

- Munkaerő-kölcsönzés és a magán-munkaközvetítői tevékenység. 

- Az Európai Uniós forrásból megvalósított programok keretében a kormányhivatalok által 

nyújtott támogatások.  

- Munkaerőpiaci szolgáltatás támogatás. 

- Központi munkaerőpiaci programok. 

- Soron kívüli, előre nem tervezett ellenőrzések. 

 

3. Ellenőrizendő időszak 

 

2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak, de a több évet érintő 

támogatások esetén az ellenőrizendő időszakot megelőző 2-3 évet is magába foglalja. 

 

4. A hatósági ellenőrzés eszköze 

  

- helyszíni ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

- adatbázis lekérdezés. 
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5. A hatósági ellenőrzések szempontrendszere, ütemezése 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztálya az ellenőri kapacitás, valamint a szakmai irányító miniszter által 

elkészített országos hatósági ellenőrzési tervben foglaltak figyelembevételével az alábbi 

kiemelt szempontok vizsgálatát tervezi az alábbi ütemezés szerint. 

 

- A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott munkahelyteremtő beruházási 

támogatások esetében a vállalt beruházás fenntartási és foglalkoztatási kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzése. 

 

Ellenőrizendő minimum darabszám: 15 

 

- A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II.27.) 

Korm. rendelet 43. § alapján az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás 

pénzügyi és fenntartási kötelezettség ellenőrzése. 

 

Ellenőrizendő minimum darabszám: 40 

 

- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztálya által nyilvántartásba vett magán-munkaközvetítő és munkaerő-

kölcsönző tevékenység folytatásának ellenőrzése.  

 

Ellenőrizendő minimum darabszám: 10 

 

- A GINOP 5.2.1-14 és GINOP-5.1.1-15 munkaerőpiaci programok keretében nyújtott bér- és 

bérköltség támogatások felhasználásának, a foglalkoztatás tényleges megvalósulásának 

ellenőrzése. 

 

Ellenőrizendő minimum darabszám: 90 

 

- A GINOP Plusz-3.2.1-21 munkaerőpiaci programok keretében nyújtott támogatások 

felhasználásának ellenőrzése. 

 

Ellenőrizendő minimum darabszám: 3 

 

-  A GINOP Plusz 3.1.1 és GINOP Plusz 4.1.1 munkaerőpiaci programok keretében nyújtott 

támogatások felhasználásának és azok tényleges megvalósulásának ellenőrzése. 

 

Ellenőrizendő a benyújtott kérelmek minimum 5 %-a 

 

- A TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében 

nyújtott vállalkozóvá válást elősegítő támogatások felhasználásának ellenőrzése. 

 

Ellenőrizendő minimum darabszám: 50 
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- A TOP Plusz 3.1.1 munkaerőpiaci programok keretében nyújtott bértámogatások 

felhasználásának, a foglalkoztatás tényleges megvalósulásának ellenőrzése. 

 

Ellenőrizendő a benyújtott kérelmek minimum 5 %-a 

 

- „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program keretében nyújtott 

támogatás ellenőrzése. 

 

Ellenőrizendő minimum darabszám: 2 

 

- „Ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának/foglalkoztatásának 

támogatása” munkaerőpiaci program keretében nyújtott támogatás ellenőrzése. 

 

Ellenőrizendő minimum darabszám: 3 

 

6. Munkaidő mérleg 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztálya 4 fő munkaerőpiaci ellenőrzési feladatot ellátó munkatárs 

közreműködésével folytatja tevékenységét. 

 

A munkaidőmérleg -1 főre- az alábbiak szerint alakul: 

 

Munkaidő-elemek Napok száma 

1. Ledolgozható munkanapok száma 251 

a) Fizetett ünnepek 9 

b) Szabadság (átlag) 35 

c) Betegség 20 

d) Munkaértekezletek, szakmai képzések 10 

2. Összes munkaidő-alapot csökkentő 

tényező (a+b+c+d) 
74 

3. Rendelkezésre álló munkaidő-alap (1.-2.) 177 

4. Tartalékidő előre nem tervezhető 

feladatokra 
37 

TERVEZHETŐ MUNKAIDŐ-ALAP (3.-4.) 140 

 

A 4 fő munkaerőpiaci ellenőrzési feladatot ellátó munkatárs esetében teljes kapacitással 

számolva a tervezhető munkaidő-alap 560 munkanap. 

A munkaidő-alap figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési terv vizsgálati 

témakörönként, az ellenőrzési típusok szerinti megoszlásban, a kalkulált ráfordítható napok 

feltüntetésével negyedéves bontásban készült.  

 

A 2023. évi munkaerőpiaci ellenőrzési napok számának alakulását vizsgálati témakörönként 

az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
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A terv összeállítására az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 

320/2014.(XII.13.) Korm. rendelet, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály vezetésének iránymutatásai alapján 

került sor, figyelemmel az előző évek ellenőrzései során szerzett tapasztalatokra. 

 

A tervben foglaltak végrehajtását elrendelem. 

 

Szolnok, elektronikus aláírás szerint 

 

 Dr. Berkó Attila főispán  

 nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 Dr. Dirner-Sütő Edit Szonja 

 főosztályvezető 
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                                                              1. számú melléklet 

 

 

2023. évi munkaerőpiaci ellenőrzési napok számának alakulása vizsgálati témakörönként, negyedéves 

bontásban 

Sorszám Vizsgálandó témakörök 
Ellenőrzés 

típusa 

Végrehajtás időszaka, tervezett napok száma 

I. 

negyedév 

II. 

negyedév 

III. 

negyedév 

IV. 

negyedév 

1.  

2018. évi 

Munkahelyteremtő 

beruházások 

kötelezettségeinek 

vizsgálata 

Témavizsgálat  5   

2.  

2019. évi 

Munkahelyteremtő 

beruházások 

kötelezettségeinek 

vizsgálata 

Témavizsgálat 10 20 10 10 

    3. 

2021. évi Vállalkozóvá 

válást elősegítő 

(önfoglalkoztatási) 

támogatások közbenső 

vizsgálata 

Témavizsgálat 20 20 20  

    4. 

2022. évi I. kör 

Vállalkozóvá válást 

elősegítő 

(önfoglalkoztatási) 

támogatások pénzügyi 

vizsgálata 

Témavizsgálat 20    

5. 

2022. évi I. kör 

Vállalkozóvá válást 

elősegítő 

(önfoglalkoztatási) 

támogatások közbenső 

vizsgálata 

Témavizsgálat   20 20 

   6. 

2022. évi II. kör 

Vállalkozóvá válást 

elősegítő 

(önfoglalkoztatási) 

támogatások pénzügyi 

vizsgálata 

Témavizsgálat  20   

   7. 

Munkaerő-kölcsönzői és 

magán-munkaközvetítői 

tevékenység vizsgálata 

Témavizsgálat   10 10 
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   8. 

GINOP 5.2.1-14 és GINOP-

5.1.1-15 munkaerőpiaci 

program keretében 

nyújtott bér- és bérköltség 

támogatások vizsgálata 

Témavizsgálat 50 50   

   9. 

GINOP Plusz 3.2.1-21 

munkaerőpiaci program 

keretében nyújtott 

támogatások vizsgálata 

Témavizsgálat 5 5   

  10. 

GINOP Plusz 3.1.1 és 

GINOP Plusz 4.1.1 

munkaerőpiaci program 

keretében nyújtott 

támogatások vizsgálata 

Témavizsgálat   30 50 

11. 

TOP-5.1.1-15-JN1-2016-

00001 azonosítószámú 

Megyei Foglalkoztatási 

Paktum keretében nyújtott 

vállalkozóvá válást 

elősegítő támogatások 

vizsgálata 

Témavizsgálat 20 30   

  12. 

TOP-Plusz 3.1.1 

munkaerőpiaci program 

keretében nyújtott 

bértámogatások vizsgálata 

Témavizsgálat   20 20 

13. 

„Munkásszállások 

kialakítása” központi 

munkaerőpiaci program 

keretében nyújtott 

támogatás vizsgálata 

Témavizsgálat   5  

14. 

„Ukrán állampolgársággal 

rendelkező személyek 

munkavállalásának/ 

foglalkoztatásának 

támogatása munkaerőpiaci 

program keretében 

nyújtott támogatás 

vizsgálata 

Témavizsgálat 10    

 Témavizsgálatra összesen: 135 150 115 110 

 Soron kívüli ellenőrzések: 50 

ÖSSZESEN:  560 
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