Munkaközvetítés, munkáltatói kapcsolattartás
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatala
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

•
•
•
•
•
•
•
•

foglalkoztatói adatlap
munkaerőigény bejelentő lap
közvetítő lap
értesítő levél
EFO közvetítő lap
állásinformációs lap
Igazolás
belső és online álláslista

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A munkaerőigényt a munkáltató személyesen, telefonon, interneten vagy postai úton eljuttatja a járási
hivatal foglalkoztatási osztályára.

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, 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

•

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

Az ügy intézését segítő tájékoztatók:
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_allasajanlatok
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:
Foglalkoztató adatlap és munkaerőigény-bejelentőlap:
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_allasbejelentes_nyomtatvany ai
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:
http://vmp.munka.hu
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ak_allasajanlatok_meghirdetett_allasok
https://ec.europa.eu/eures/public/hu/homepage

