
   

 

 
 
 
 
 
 

Kérelem vállalkozások munkaerő támogatásához 
 

Munkaadó neve Írja be a cég nevét Telephely cím   Írja be a címet 

Adószáma  
 
Székhely címe   
 
Vezető neve, beosztása 
e-mail címe 
 
 Pénzintézet, számlaszám (ahova a 
támogatást kéri) 

Adószám  

Írja be a címet 

Név, tel., e-mail 

 
 

Számlaszám és számlavezető 
pénzintézet 

Ágazat, TEÁOR’08 
Gazdálkodási forma 
Kapcsolattartó neve, 
telefonszáma, e-mail címe 
Munkavégzés helye 
EV. esetén TAJ szám 

Ág; TEÁOR 
 
Forma 

Név, tel. ,e-mail 

Írja be a címet 

Írja be a TAJ számot 

Álláskereső neve, TAJ száma1 Írja be a nevét, TAJ számát Munkakör FEOR szerinti 
megnevezése 

Írja be a munkakört, amelyben foglalkoztatni 
kívánja 

Igényelt támogatás részletei  

Igényelt támogatás 
kezdete 
 

Tervezett 
foglalkoztatás 
(tól-ig)2  
 

Bruttó  
bér (Ft/fő/hó) 

Szociális 
hozzájárulási adó 
ténylegesen 
átutalásra kerülő 
összege (Ft/fő/hó) 

Igényelt támogatás 
(Ft/fő/hó) 

Napi munkaidő (óra) 

      

Nyilatkozom, hogy kisvállalati adó (KIVA) alanya vagyok3      Igen ☐ Nem ☐   
Lenti aláírásommal elismerem, hogy a www.munka.hu oldalon található Vállalkozások munkaerő támogatás feltételeit tartalmazó Hirdetményt 
megismertem, az abban foglaltakat elfogadom, a feltételeknek megfelelek. 
A munkaadó nyilatkozik, hogy vele szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdése alapján 
összeférhetetlenség fenn áll vagy sem 4 Fenn áll ☐ Nem áll fenn ☐ 

Létszámbővítés: 
A 2021. május 26. napján meglévő statisztikai állományi létszám 
A kérelem benyújtásának napján fennálló statisztikai állományi létszám 
Támogatással foglalkoztatni kívánt létszám 
VAGY5 

Nettó létszámbővítés: 

3 havi (nettó) átlagos statisztikai állományi létszáma (ld. „Útmutató munkaadó részére a nettó 
létszámnövekedésről c. dokumentum 6. pontja szerint számolt) 
A kérelem benyújtásának napján fennálló statisztikai állományi létszám 
Támogatással foglalkoztatni kívánt létszám  
A támogatott foglalkoztatással növelt munkavállalói létszám 
 

 
Írja be a létszámot 
Írja be a létszámot 
Írja be a létszámot 

 
 
 

Írja be a létszámot 
Írja be a létszámot 
Írja be a létszámot 
Írja be a létszámot 

(Akkor kitöltendő, amennyiben részesült) Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben, az Európai Unió 
működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásban támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 
2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete (továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján (beleértve az állami foglalkoztatási szervként 
eljáró kormányhivataltól vagy járási (kerületi) hivataltól kapott támogatásokat is) az alábbiak szerint részesültem:  

Támogató szerv 
megnevezése  

Támogatás nyújtás időpontja 
(a támogatást megítélő okirat 
dátuma szerint) 

Támogatás 
összege 
(Ft) 

A támogatás támogatástartalma 
(Ft)=(EUR)6 

    

Kelt: ……………év ………….hó………nap. 

 
1 Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben ismert a foglakoztatni kívánt személy 
2 Legalább az igényelt támogatás kezdetétől számított fix 6 hónapnak kell lennie  
3 Amennyiben kisvállalati adó alanya vagyok, tudomásul veszem, hogy a kisvállalati adó (KIVA) nem támogatható, mivel az nem azonos a 

ténylegesen átutalásra kerülő, támogatható szociális hozzájárulási adóval (SZHA-val). 
4 Amennyiben fenn áll a www.munka.hu oldalon található összeférhetetlenségi nyilatkozatot csatolni szükséges. 
5 Az egyiket szükséges kitölteni, a munkáltató választhat a két lehetőség közül. 
6 A támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott 

árfolyamon számítva 

……….............................................. 
 a munkaadó cégszerű aláírása 
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   GINOP-5.1.1-15-2015-00001 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 
Jászberényi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 
 

NYILATKOZAT 
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48/B. § 

(1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak hiányáról 
 
A Kérelmező neve:  .............................................................................................................................. 

Természetes személy esetén lakcíme: ................................................................................................ 

Születési helye, ideje:  ......................................................................................................................... 

Kijelentem, hogy személyemmel szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdése alapján  
 

összeférhetetlenség7 
 

– 1. nem áll fenn,  

– 2. vagy fennáll a(z) …..pont alapján.  

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Kelt:………………………………  ..................................................  
 aláírás 

 
 
 

A fenti nyilatkozat megtételéhez szükséges, hogy a kérelmező munkavállaló rálásson a benyújtott 
kérelemről szóló kormányhivatali döntésben részt vevő (döntés-előkészítő és döntéshozó) 
személyekre. E kormányhivatali személyek felsorolása a támogatás kérelmezésével kapcsolatos 
dokumentumok között, a „Döntéshozó és döntés-előkészítő személyek kormányhivatalonként” c. 
dokumentumban található. E gyűjteményes felsorolásból csupán azokra a kormányhivatali 
személyekre szükséges figyelni, akik annál a kormányhivatalnál feltüntetettek, ahová a kérelmet 
benyújtották. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 a megfelelő aláhúzandó 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 
Jászberényi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  
személyes adatok kezeléséhez 

 

A nyilatkozat célja 

A……………………………………………………………………………………. < támogatást igénylő 
programrésztvevő / munkaadó megnevezése>  támogatási kérelmet kíván benyújtani/nyújtott be a(z) 
Út a munkaerőpiacra GINOP-5.1.1-15-2015-00001 munkaerőpiaci program keretében foglalkoztatást 
elősegítő támogatás megállapításához, melynek elbírálásához az alábbi természetes személy (a 
továbbiakban: Érintett) NÉV azonosító adatának kezeléséhez hozzájárulás szükséges. 
A hatályos adatvédelmi szabályok értelmében a jogszabályi rendelkezés hiányában az érintettek 
személyes adatainak felhasználása az érintettek hozzájárulása birtokában tehető meg. Jelen 
nyilatkozat célja,  hogy  a személyes adatok kezelési körülményeinek ismeretében — ld. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ az állami foglalkoztatási szerv eljárásai során történő, hozzájáruláson 
alapuló adatkezelésről c. dokumentumot — a hozzájárulást az Érintett megadja. 

Az érintett azonosító adatai 

Érintettség jogcíme:  
(programrésztvevő   
/ természetes személy munkáltató           
/ természetes személy szolgáltató           
/ természetes személy bérbeadó stb.) 

 

Érintett neve:   

Érintett születési dátuma:  

Érintett anyja születéskori neve:  

A kezelt adatok köre 

Adattípus(ok): NÉV 

Nyilatkozatok, hozzájárulások  

Hozzájárulok, hogy az állami foglalkoztatási szerv a fenti megjelölt személyes adataimat az 
adatkezelési tájékoztatójában leírtak szerint támogatási források igénybevételéhez kapcsolódó 
adminisztratív kötelezettségek (projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás, támogatás 
megállapítása, elszámolás) teljesítése érdekében kezelje, ennek keretében az Elektronikus Pályázó 
Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerbe rögzítse. 

 Nyilatkozom, hogy az adatkezelés részletes körülményei tekintetében Adatkezelő 
adatkezelési tájékoztatóját megértettem és a benne foglaltakat tudomásul vettem. 

 Nyilatkozom, hogy hozzájárulásomat önkéntesen teszem. 
Dátum:                              

……………………………………………. 

érintett aláírása 



HIRDETMÉNY 

munkaerőpiaci programból nyújtható 
vállalkozások munkaerő (6 havi 50%) támogatásáról 

 
 

1.Támogatás szabályai 
A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott 
kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha az állami foglalkoztatási szervnél 
legalább 1 hónapja regisztrált álláskeresőt, vagy 25 év alatti álláskeresőt foglalkoztatnak 
munkaviszony keretében. 25 év alatti álláskereső e Hirdetmény vonatkozásában minden 25. életévét 
be nem töltött életkorú álláskereső. 
 
A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete 
Kérelem 2021. június 1. napjától nyújtható be. 
A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási 
helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell 
benyújtani. A járási (fővárosi kerületi) hivatal a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt. A 
támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint kell eljárni.  
A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatósági 
szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és 
kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. Az álláskeresőt a járási (fővárosi 
kerületi) hivatal kiközvetíti a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés 
megkötését követően lehet megkezdeni.  
 
Támogatás időtartama, mértéke 

− A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet. 
− A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális 

hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb havi 100 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében. 
(részmunkaidő esetében arányosítani szükséges) 

− A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az 
adójogi jogszabályoknak megfelelően – az adókedvezmények (például a szociális hozzájárulási 
adóról szóló törvény általi kedvezmények) is érvényesíthetőek. Ezen adókedvezmények mellett a 
támogatás egyidejűleg, ugyanazon személyre tekintettel a következők szerint vehető igénybe: a 
halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 
100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt. 

 
Munkaerőigény bejelentés 
Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt regisztrált álláskereső személye, akkor a kérelemben fel kell 
tüntetni az adatait és ebben az esetben nem kell Munkaerőigény bejelentő lapot benyújtani a 
munkáltatónak a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. Ha még nem ismert az álláskereső személye, 
abban az esetben a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a kérelem beadásával egyidejűleg 
munkaerőigényét is bejelenti a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak.  
 
Létszámtartási kötelezettség 
A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel 
nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási 
kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti 
meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók munkaviszonyát. Illetve a támogatott munkavállaló munkaviszonyát a munkaadó a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján sem szünteti meg. 
 
Létszámbővítés  
A munkáltató az alábbi két létszámbővítési szempont közül választhat és a 
számára előnyösebb alapján adhatja be kérelmét: 
 

1. Az álláskereső foglalkoztatásának 2021. május 26. napján, 
vagyis a Hirdetmény www.munka.hu oldalon történő 
megjelenésének napján érvényes, a 3/2010. (IV. 2.) 

http://www.munka.hu/


KSH közlemény alapján számolt statisztikai állományi létszámához viszonyítva a 
munkavállalói létszám növekedését kell eredményeznie azzal, hogy minden 
részmunkaidős 1 főnek számít. Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem 
napján meglévő statisztikai állományi létszám azonos vagy nagyobb, mint 2021. 
május 26. napján meglévő statisztikai létszám. 

2. Az álláskereső foglalkoztatásának a munkáltatói kérelem benyújtását megelőző 3 havi 
átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését 
kell eredményeznie, amely időszak esetében megengedett munkaviszony 
megszűnési módként kell számolni azt a bármilyen módon megvalósult 
létszámcsökkentést, amely a veszélyhelyzet kihirdetése (2020. november 4) és a 
támogatás feltételeit tartalmazó hirdetmény közzététele között történt meg. 
Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő létszám azonos 
vagy nagyobb, mint a kérelem benyújtását megelőző 3 teljes lezárt hónap 3 havi nettó 
átlagos statisztikai állományi létszáma. (A nettó létszám kiszámítását részletesen az 
ÚTMUTATÓ munkaadó részére a nettó létszámnövekedés megállapításához 
munkaerőpiaci program keretében nyújtott munkahelyteremtő bérköltség támogatás 
című dokumentumban olvashatja.) 

 
De minimis szabályok 
A támogatás de minimis támogatás esetében a támogatott vállalkozásokra nézve 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 továbbiakban: 
1407/2013/EU rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Nem nyújtható de minimis támogatás: 
− mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez (a 2014-2020 programozási időszakra rendelt 

források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 19.§ (2) b) alatti 46. alcím alapján), 

− a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos gazdálkodás, 
termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak, 

− az exporttal kapcsolatos tevékenységek (különösen: az exportált mennyiségekhez közvetlenül 
kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával, működtetésével vagy 
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos 
támogatás) támogatásához, 1407/2013/EU bizottsági rendelet (9) bekezdése és 1. cikk (1) 
bekezdés d) pontja szerint; 

− teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásnak,  
− annak a munkaadónak, amelynek az 1407/2013/EU rendelet 2. cikke szerint a csekély összegű 

(de minimis) támogatásai elérték az EU rendeletben meghatározott mértéket. 
Egy és ugyanazon vállalkozásnak bármilyen forrásból odaítélt de minimis támogatások 
támogatástartalma három egymást követő év alatt tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 
euronak (ideértve a közúti személyszállítást is), közúti kereskedelmi árufuvarozás esetén 100 000 
euronak megfelelő forintösszeget.  
 
 

Elektronikus ügyintézés 
Elektronikus ügyintézésre kötelezettek, illetve nem kötelezettek, de elektronikus ügyintézési formát 
választók esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni. 
 
Az elektronikus ügyintézésre és kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek is élhetnek az elektronikus 
ügyintézés lehetőségével. 
 
Amennyiben az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett nem az elektronikus ügyintézési formát 
választja, akkor a dokumentumokban jelzetteknek megfelelően és kizárólag rá vonatkozóan 
cégszerűen aláírva, hitelesítve, adott esetben hitelesített másolatban kell a dokumentumokat a hivatal 
részére bocsájtania. 
A kérelmét az elektronikus ügyintézésre kötelezett munkaadónak Cégkapun keresztül (Cégkapuval 
nem rendelkező munkaadó a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) 
tárhelyen keresztül) elektronikusan kell benyújtania (elektronikus aláírásával ellátva) az álláskereső 
nyilvántartási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.  
A munkáltatóknak az e-papír szolgáltatást kell használni, ahol be kell jelölnie, hogy cégként nyújtja be 
a dokumentumokat, majd az adatok megadásával a cégkapu azonosítja. Az aláírással ellátott kérelem 



és benyújtandó mellékleteinek csatolása után, az elküldéssel automatikusan megtörténik az aláírás és 
időbélyegzővel ellátás (azaz a csomag hitelesítése). 
A benyújtás során az alábbiak választandók a legördülő menüből: 
Témacsoport: Kormányhivatali ügyek 
Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok 
Címzett: Illetékes járási hivatal/fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási osztály 
Tárgy: Vállalkozások munkaerő támogatása (6 havi 50%) 
 
Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait a kérelem mellékletét képező Tájékoztató az 
elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére című dokumentum 
tartalmazza. (https://nfsz.munka.hu/cikk/1458) 
 
Az adatvédelmi tájékoztatót a következő oldalon olvasható: 
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/0/4/9/doc_url/Adatvedelmi_tajekoztato_eljarasokhoz_2020_07
_01.pdf  
 
 

2. A támogatást igénylő munkaadó nyilatkozatai 
 
1. Létszámbővítés 2021. május 26. napján meglévő statisztikai állományi létszám 

figyelembevételével: 
Nyilatkozom, hogy a támogatással érintett munkavállaló felvétele 2021. május 26. napján meglévő 
statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését eredményezi. 
 

2. Nettó létszámbővítés 3 havi átlagos statisztikai létszám figyelembevételével: 

a) Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző három hónapban a támogatással 
érintett munkavállalóval azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott 
munkavállaló munkaviszonyát működésemmel összefüggő okból felmondással, nem 
szüntettem meg, illetve ha igen, akkor arra a veszélyhelyzet kihirdetése és a 
hirdetmény közzététele (2021. május 26.) között került sor. 

b) Nyilatkozom, hogy a támogatással érintett munkavállaló felvétele a kérelem 
benyújtását megelőző három havi nettó átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a 
munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezi. Amennyiben a munkáltatónál 
a veszélyhelyzet kihirdetése (2020. november 4.) és a hirdetmény közzététele (2021. 
május 26.) között létszámcsökkentés valósult meg, azt a létszám növekedési feltétel 
számításánál megengedettként kell figyelembe venni. 
 

3. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban a foglalkoztatni kívánt 
munkakör(ök)ben felmerült munkaerőigényemet a járási (fővárosi kerületi) hivatal állami 
foglalkoztatási szervként eljáró egységének bejelentettem. 

 
4. Kijelentem, hogy a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok, információk, és dokumentumok 

teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok 
közlésével az általam képviselt természetes vagy jogi személyt a támogatásból kizárom. 
 

5. Kijelentem, hogy a működésem során a kérelem benyújtását megelőző egy évben és a támogatás 
folyósítása alatt maradéktalanul megtartottam és megtartom a munkaügyi illetve munkavédelmi 
jogszabályok rendelkezéseit. 

 
6. Vállalom, hogy munkaviszonyt a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a támogatott 

munkavállalóval azonos vagy hasonló munkakörben működési körömben felmerülő okból, 
felmondással nem szüntetek meg. 

 
7. Vállalom, hogy a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a támogatással érintett 

munkaviszony közös megegyezéssel sem szűnik meg, valamint azonnali hatállyal a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 79. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján sem szüntetem meg. 

 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1458
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/0/4/9/doc_url/Adatvedelmi_tajekoztato_eljarasokhoz_2020_07_01.pdf
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/0/4/9/doc_url/Adatvedelmi_tajekoztato_eljarasokhoz_2020_07_01.pdf


8. Vállalom, hogy a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt nem foglalkoztatom a támogatással 
érintett munkavállalót az Mt. 53. §-a (a munkavállalónak átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő 
munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatása), vagy a 214. § (1) 
bekezdés a) pontja (munkaerő-kölcsönzés) alapján. 

 
9. (Köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetén:) nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés b) pontja alapján, illetve a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 2. § rendelkezése alapján az abban meghatározott közzétételi kötelezettségnek eleget 
tettem. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint az adatokat az internetes honlapon hozzáférhetővé 
tettem. 
 

10. Tudomásul veszem, hogy az Áht. 51. §-ának (2) bekezdése alapján amennyiben esedékessé vált 
és meg nem fizetett köztartozásom van vagy keletkezik a támogatás folyósítása alatt, a megítélt 
és folyósításra kerülő támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül (az állami 
adóhatóság adatszolgáltatása alapján a kincstár visszatartja, az állami adóhatóság megfelelő 
bevételi számláján jóváírja). A visszatartás a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet 
nem érinti. 

 
11. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója a nyilatkozatom valóságtartalmának igazolását 

kérje az Áht. szerinti eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a 
vámhatóságtól. 

 
12. Kijelentem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, hogy a cég/szervezet 
jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a 
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás nem áll. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásom a fentiekben meghatározott bármely eljárás 
hatálya alatt áll, úgy támogatásban nem részesülhetek. Továbbá vállalom, hogy bejelentem, 
amennyiben a kérelem elbírálásig, illetve a hatósági szerződés lejártáig vállalkozásom ellen 
jogerős végzéssel elrendelt, fent meghatározott eljárás indul. 
 

13. Nyilatkozom, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet teljesítem, 
amennyiben a 96. § a), c) d), f), h), vagy i) pontjaiban meghatározott bármely körülmény 
bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül köteles vagyok azt írásban 
bejelenteni a támogatónak.  

(Ávr. 96. §  

a) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától 
számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a 
kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem 
kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki 

 c) a 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát 
követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, 

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 
támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 

f) a kedvezményezett a 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja, 

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 
kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő 
további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem 
intézkedik,  

i) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 
rendelkezik.) 

14. Tudomásul veszem, hogy a nevem, a támogatás célja, összege, a megvalósítás helye az Infotv.-
ben szabályozott módon nyilvánosságra hozható. 



15. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint (az 
összeférhetetlenségről) tett nyilatkozat alapján támogatásban nem részesülhetek, úgy jelen 
kérelem elutasításra kerül. 

16. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (továbbiakban: Harmtv.) szerinti 
közrendvédelmi bírsággal nem sújtottak. 

17. Nyilatkozom, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Art.), valamint a Harmtv. rendelkezései szerint nyilvánosságra hozott adatokból 
elvégzett ellenőrzésem szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok a foglalkoztatás-felügyeleti 
hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott 
követelményének megfelelek. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vállalkozásom a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek. 

18. Nyilatkozom, hogy a járási (fővárosi kerületi) hivatallal a támogatás folyósításának részletes 
feltételeit tartalmazó hatósági szerződést a megjelölt határidőben megkötöm.  

19. Vállalom, hogy amennyiben a támogatást megalapozó körülményeimben változás következik be, 
azt az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységének 
haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelentem. 
 

20. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben 
nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós 
fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, 
ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami 
Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az 
állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint 
jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott 
más jogosultak hozzáférjenek. 

 
21. Elfogadom, hogy a kérelmezett támogatás odaítélése esetén az Európai Számvevőszék és az 

Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső 
ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, és az európai uniós 
támogatásokkal kapcsolatban az irányító hatóságok, a kifizető, az igazoló és az ellenőrzési 
hatóság, foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a költségvetési pénzeszközök felhasználására 
vonatkozóan ellenőrzési jogosultsággal bír. Továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a 
költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés 
lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg. 

 
22. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jogszabályi feltételeknek nem felek meg, vagy annak az 

általam foglalkoztatni kívánt munkavállaló nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek. 
 

23. Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben az adott támogatást jogellenesnek és a közös 
piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési 
kötelezettséget nem állapítottak meg. Fenti fizetési kötelezettség megállapítása esetén 
vállalkozásom ezen kötelezettségének eleget tett. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásommal szemben fentiek szerinti visszafizetési 
kötelezettséget állapítottak meg, vagy vállalkozásom a fentiekben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, úgy támogatásban nem részesülhetek. 
 

24. Nyilatkozom, hogy benyújtott, elbírálás alatt álló de minimis támogatás iránti kérelmem nincs 
folyamatban. Amennyiben folyamatban van, azt a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak jelzem az 
alábbi részletezettséggel: folyamatban lévő kérelem ismérvei, támogatás típusa, kérelmezett 
összeg, kérelem beadásának időpontja. 

Vállalom, hogy amennyiben jelen kérelmem benyújtását követően a fent jelzett, elbírálás alatt lévő 
kérelmem ügyében támogatási döntés születik, akkor — mivel az befolyásolhatja jelen kérelmem 
elbírálását — azt az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró 
egységének haladéktalanul bejelentem. 



25. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom mezőgazdasággal összefüggő tevékenységgel nem foglalkozik, 
illetve, ha foglalkozik, a támogatás igény nem kapcsolódik a mezőgazdasági termékek elsődleges 
termelését végző tevékenységhez. Tudomásul veszem, hogy mezőgazdasági termékek 
elsődleges termeléséhez kapcsolódóan a programból de minimis támogatást nem kaphatok. 

26. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom halászattal és akvakultúrával összefüggő tevékenységgel nem 
foglalkozik. 

Tudomásul veszem, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (6) bekezdése alapján, hogy halászati 
és akvakultúra tevékenységhez kapcsolódóan de minimis támogatást nem kaphatok. 

27. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (9) bekezdése és 1. cikk 
(1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott (kizárt) exporttal kapcsolatos tevékenységet folytató 
vállalkozások közé nem tartozik. 

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti rendelet által meghatározott (kizárt) exporttal 
kapcsolatos tevékenységet folytatok, úgy az exporttevékenységhez szükséges értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 
egyéb folyó kiadásokhoz támogatásban nem részesülhetek. 

28. Kijelentem, hogy más állami támogatást vagy közösségi finanszírozást ugyanazokra a költségekre 
a munkabérre vonatkozóan nem kapok. 
 

29. Vállalom, hogy amennyiben szociális hozzájárulási adókedvezményt az általam támogatással 
foglakoztatni kívánt személy után érvényesítek, azt a kérelem beadásakor jelzem. Amennyiben a 
későbbiekben nyerek arról információt a NAV-tól kapott igazolás alapján, hogy jogosult vagyok 
szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételére azt az igazolást haladéktalanul, de 
legkésőbb az első esedékes elszámoláskor a hivatalnak benyújtom. Tudomásul veszem, hogy az 
alapján a hatósági szerződésem módosításra kerülhet a támogatási összeget érintően.  

 
30. Nyilatkozom, hogy ebben a tárgyban (tehát bérre vonatkozóan) támogatási igényt korábban vagy 

egyidejűleg nem nyújtottam be. 
 

31.  Nyilatkozom, hogy átlátható szervezetnek minősülök, vagyis 
a) törvény erejénél fogva átlátható szervezet vagyok (állam, költségvetési szerv, 

köztestület, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyházi jogi 
személy, olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat 
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, nemzetközi szervezet, 
külföldi állam, külföldi helyhatóság, külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott 
piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság) VAGY 

b) olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:  

i. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott 
tényleges tulajdonosa megismerhető,  

ii. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van,  

iii. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,  

iv. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 
előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. VAGY 

c)  olyan civil szervezet vagy vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:  
i. vezető tisztségviselői megismerhetők,  
ii. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem 

átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 



iii. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 
 

32. Nyilatkozom, hogy az alábbi dokumentumok a kérelem beadásának napján hatályos tartalmát a 
www.munka.hu oldalon megismertem: 

- Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségről; 

- Tájékoztató a de minimis támogatás szabályairól; 
- Tájékoztató jogi személy esetén átlátható szervezetről; 
- Tájékoztató a kis, közép és mikro vállalkozások besorolásáról; 
- Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei 

részére; 

- Útmutató munkaadó részére a nettó létszámnövekedés megállapításához. 

33. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolom  
o Munkaerőigény bejelentőlap, amennyiben még nincs meg a foglalkoztatni kívánt 

személy 
(letölthető:https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentese

vel_kapcsolatban)  
o Még nem bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni cég esetén  

▪ igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,  
o 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 
esetében tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel 
mindenben megegyezik. 

o Adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a 
bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya.  
 

 

 

http://www.munka.hu/
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
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NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez 
az „Út a munkaerőpiacra” GINOP -5.1.1-15-2015-00001  munkaerő-piaci programba való belépés 

kapcsán 
 

Ön egy olyan programba jelentkezett, amelynek forrását az Európai Unió és a magyar költségvetés 
biztosítja. Annak érdekében, hogy az EU jogszabályoknak megfelelően követhessük a támogatások 
felhasználását és későbbi eredményeit, kérjük Önt az alábbi adatok megadására. Az adatok 
összegyűjtése, tárolása, feldolgozása és kezelése az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú 
rendeletének ésaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával történik. A Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság az adatgyűjtést és -kezelést a NAIH-103294/2016. azonosítószámon 
vette nyilvántartásba. A részletes adatkezelési tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza, amely a 
projektgazdánál elérhető. Az Ön által megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben 
részt vevők bizalmasan kezelik, azokat kizárólag anonimizált módon — név és további azonosítható 
adatok nélkül — összesítve továbbítják az Irányító Hatóság, az ESZA adatszolgáltatási rendszert 
kezelő minisztérium és az Európai Bizottság számára. 
Köszönjük együttműködését. 
Ha a kérdőív kitöltésével kapcsolatban kérdése lenne, kérjen segítséget a projekt munkatársától. 
Kérjük, hogy adja meg az alábbi adatokat (arra a napra vonatkozóan, amikor Ön belép a programba). 
Azonosító adatok: 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az állami foglalkoztatási szervnél történő nyilvántartásba vételkor már 
megadott — társadalombiztosítási azonosító jelére (TAJ-ra), nemére, iskolai végzettségére vonatkozó 
— adatait is kezeljük a programban, változások esetén azokról a 6. pont alatt kérjük nyilatkozni.  
 
 
Családi és utóneve: ……………………………………………………………………………………...……… 
Születéskori családi és utóneve: ………………………………………………………………………………. 
Születési helye: ………………………………………………………………………………………………….. 
Születési ideje (év, hó, nap):……………………………………………………………………………...…. 
Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………… 
Lakóhelye (irányítószám, település neve, utca, házszám, külföldi lakóhellyel rendelkező személy 
esetében ország):  
……………….………………………………………………………………………………..…………………... 
Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhellyel, irányítószám, település neve, utca, 
házszám):………………………………………………………………………………………………. 
 
 
5100 Jászberény, Jásztelki út 16. 5101 Jászberény, Pf. 22. Telefon: (57) 506 660 Fax: (57) 506 640 

e-mail: jaszberenyjh.fogl@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
 

Ügyszám: 
Iktatószám:….…………………… 
Ügyintéző: …..…………………… 

Tárgy: Nyilatkozat 



 

 
 
Állampolgársága:  
Magyar állampolgár vagyok.  
Külföldi állampolgár vagyok.  
Ha külföldi állampolgár, akkor tartózkodási helye várhatóan legalább 12 hónapig Magyarországon 
van:  
Igen.  
Nem.  
Magyar és külföldi állampolgár vagyok.  
 
Értesítési címe: 
…………………………………………………………………………..….…… 
 
Telefon: …………..……………….., e-mail címe: …………………………… 
 
(Az állami foglalkoztatási szerv tölti ki:  
 
 MASZ ………………………......……….) 
 

Munkavégzéssel kapcsolatos adatok  

 

□ Munkanélküli vagyok illetve voltam a programba lépés előtt (= nem dolgozott, állást keresett és 
munkába is tudott volna állni, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatott 
tanulmányokat), ennyi ideje:  
 kevesebb, mint fél éve 
 több, mint fél éve, de kevesebb, mint egy éve  
 több, mint egy éve 

 

   □…és jelenleg gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő 
nyilvántartott álláskereső vagyok (megelőző 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban, 
örökbefogadói díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, 
gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, gyermekek otthongondozási díjában részesültem, 
vagy jelenleg is részesülök). 

 (vagy) 
□ Inaktív vagyok illetve voltam a programba lépés előtt (=nem dolgozott, nem keresett munkát 
és/vagy nem tudott volna munkába állni és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatott 
tanulmányokat),  
         
 
 
Kérjük, jelölje meg, hogy részt vesz-e oktatásban vagy képzésben. 
 
Jelenleg oktatásban vagy képzésben (ide értve a formális iskolarendszerű oktatás vagy felnőttképzés 
bármilyen formáját) részt veszek. 

 Igen. 
 Nem. 

Nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezem. 
 Igen. 
 Nem. 

 
Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiak közül részesül-e jelenleg valamelyik ellátásban. 
 

 Csecsemőgondozási díj (CSED) 
 Gyermekgondozási díj (GYED)  
 Gyermekgondozást segítő ellátás (GYESE)  



 

 Gyermeknevelési támogatás (GYET)  
 Megváltozott munkaképességűek ellátásai (rehabilitációs, rokkantsági, 

nyugdíjszerű ellátás) 
 Ápolási díj  
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 
 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás  
 Egyéb: 

…………………………………………………………………………………………
…………… 

 Jelenleg nem részesülök semmilyen ellátásban 
Nemzetiségi adatok  

Az alábbi adatok a 2011. évi CXII. törvény alapján különleges adatnak minősülnek. Ha kérdések 
valamelyikére nem kíván válaszolni, kérjük, jelölje meg a „nem kívánok nyilatkozni” választ. 
 
Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? 
� magyar, � bolgár, � cigány (roma), � görög, � horvát, � lengyel, � német, � örmény,  
� román, � ruszin, � szerb, � szlovák, � szlovén, � ukrán, � arab, � kínai, � orosz, � vietnámi,  
� egyéb, éspedig . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  
� nem tudom, 
� nem kívánok nyilatkozni 
 
Ha egy másik nemzetiséghez is tartozónak érzi magát, kérjük, adja meg azt is! 
� magyar, � bolgár, � cigány (roma), � görög, � horvát,  
� lengyel, � német, � örmény,  
� román, � ruszin, � szerb, � szlovák, � szlovén, � ukrán, � arab, � kínai, � orosz, � vietnámi,  
� egyéb, éspedig . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . ,  
� nem tudom, 
� nem kívánok nyilatkozni 

További személyes adatok. Az alábbi adatok a 2011. évi CXII. törvény alapján különleges adatnak 

minősülnek. Ha kérdések valamelyikére nem kíván válaszolni, kérjük, jelölje meg a „nem kívánok 

nyilatkozni” választ. 

Megváltozott munkaképességű vagyok  
(Megváltozott munkaképességű személy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásárólhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV - lbj1#lbj1 szóló 
1991. évi IV. törvény 58. §. (5) bekezdés m) pontja alapján: 

m) megváltozott munkaképességű személy: 
ma) a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján  

maa) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 
alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,  
mab) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről 
szóló szakvélemény, hatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány alapján,  
mac) akinek munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű,  

mb) aki komplex minősítés alól jogszabály rendelkezése alapján mentesül, 
rokkantsági ellátás folyósításának időtartama alatt.) 

 
 

 Igen. 
 Nem. 
 Nem kívánok nyilatkozni. 

Fogyatékkal élő vagyok 
 (Fogyatékossággal élő személy bármely olyan személy, aki a nemzeti jog szerint fogyatékosnak 
elismert. Magyarországon a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény 4 § a) pontja szerint fogyatékos az a személy, aki tartósan vagy véglegesen 
olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek 
bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal 



 

kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. A 
krónikus betegek tehát nem tartoznak a törvény által nevesített fogyatékos személyek körébe.) 
 

 
o Igen. 
o Nem. 
o Nem kívánok nyilatkozni. 

 
Hajléktalan vagyok (nincs bejelentett lakcímem, vagy bejelentett lakóhelyem hajléktalan szállás, 
vagy az éjszakát közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltöm). 
 

o Igen. 
o Nem. 
o Nem kívánok nyilatkozni. 

A további nyilatkozatok csak akkor szükségesek, ha bizonyos adatokról a járási hivatalban korábban 
még nem történt adatfelvétel, vagy azok frissítése szükséges (kérje az ügyintéző segítségét): 
 
 
Egyéb segítő programban veszek részt, illetve egyéb foglalkoztatási vagy képzési támogatásban 
részesülök, amelynek megnevezése:  
 
        ………………………….………………………………………………………………………………...…. 
 
Adókedvezményre való jogosultságom (kártya, igazolás) vagy a Munkahelyvédelmi Akcióterv 
alapján foglalkoztatásom esetén a munkaadó adókedvezményt igénybe vehet. 
 
További olyan nyilatkozat, amely a nyilatkozó és/vagy az ügyintéző szerint a részvétel kapcsán 
fontos (például, ha arról a járási hivatalban korábban még nem történt adatfelvétel, vagy a felvett 
adatok nem frissek — mint például iskolai végzettség —, vagy például részletek a bevonást 
megelőző időszak munkanélküli vagy inaktív jellegéről stb.): 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

Meglátása szerint az Ön esetében az alábbiak közül mely problémá(k)ra lehetne közös megoldási 

tervet kidolgozni? (x-szel jelölhetők): 

 Munkaerő-piaci, foglalkoztatási ismereteim bővítése szükséges,  
 tervezési, döntési nehézségeim vannak a pályámat illetően,  
 álláskeresési módszerekről ismereteim bővítése szükséges,  
 személyes hatékonyságom növelése, segítése szükséges, 
 megfelelő képzettséggel nem rendelkezem,  
 elhelyezkedésemet elősegítő munkagyakorlattal, munkatapasztalattal nem rendelkezem, 
 vállalkozóvá válásomban nehézségekkel küzdök, 
 egyéb (például: lakóingatlan bérlésének támogatására lenne szükség egy távoli munkalehetőség 

elvállalásához): ………………………………. 
 

Nehezítené-e a részvételét a gyermeke felügyelete vagy a hozzátartozója gondozásával járó kötöttség? 

Igen, mert gyermeke(i)m felügyelete rajtam kívül nem biztosított, mivel bölcsődei, óvodai, iskolai 
napközi otthonos iskolai ellátásban nem részesül(nek). Kérjük, adja meg e gyermeke(i) nevét és 
születési dátumát: 

…………………………………………………………………………………………… 
 
Igen, mert hozzátartozóm gondozása rajtam kívül nem biztosított, mivel szociális vagy egészségügyi 
intézményben való elhelyezése nem megoldott. Kérjük, adja meg az Ön által gondozott 
hozzátartozója nevét és születési dátumát: 

……………………………………………………………………………………………  



 

 
 

Az Ön által ebben a nyilatkozatban megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben részt 
vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének ésaz információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
betartásával kezelik, azokat kizárólag összesítve, statisztikai módszerekkel feldolgozva használják fel. 
Megőrzésük időtartamára a projekt egyéb dokumentumainak megőrzési kötelezettségére vonatkozó 
szabályok vonatkoznak, és jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően biztosított.  
Tájékoztatjuk, hogy a projektgazda az Irányító Hatósággal kötött adatfeldolgozási szerződésben 
vállalt kötelezettséget az adatok törvényi előírásnak megfelelő összegyűjtésére, tárolására és 
továbbítására.  
A résztvevő személyazonosságának ellenőrzése a személyazonosításra alkalmas okmány önkéntes 
bemutatása útján történik. 

 
Kelt: ……………………….. 20.... év …………...hó …..nap   
 
 
 
……………………………………                       ……………………………………………. 
      a nyilatkozó aláírása                                      törvényes képviselő aláírása(amennyiben szükséges) 
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TÁJÉKOZTATÓ 

az „Út a munkaerőpiacra” 
(Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.1.1-15 

munkaerő-piaci programról) 
 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a 
támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az 
Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a 
tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű 
munkaerő-piaci programot, mely személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja 
elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A munkaerő-piaci program lebonyolítói a 
kormányhivatalok, szorosan együttműködve a járási hivatalokkal. 
 
Kiknek segít a munkaerő-piaci program? 
 
A munkaerő-piaci program azokra a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresőkre, szolgáltatást 
igénylőként, közvetítést igénylőként, és azokra a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra 
céloz, akiknek elhelyezkedése az állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint jelen munkaerő-piaci 
program segítségével mozdítható elő.  
 
Munkaerő-piaci szempontból a bevonás során előnyben részesítendők a fentiek közül a kiemelt 
csoportba tartozók, azaz a  

 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők,  
 az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők,  
 a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő 

nyilvántartott álláskeresők (azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a projektbe való belépést 
megelőző 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban részesültek; illetve gyermekgondozást 
segítő ellátásban, 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 visszavezethetők.  

 
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a jogszabályok szerint: 
 
álláskereső az, aki 
a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyt létesíthet) és 
oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és 
öregségi nyugdíjra nem jogosult,  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem 
részesül és 
az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és 
egyéb kereső tevékenységet sem folytat és 
elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik és  
akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 
 



 

A nyilvántartott álláskeresők figyelmét felhívjuk arra, hogy:  
 
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. § (9) f) 
pontjában rögzített, hogy a nyilvántartott álláskereső együttműködési kötelezettségei arra is 
kiterjednek (amellett, hogy például megfelelő képzést, szolgáltatást, állásajánlatot köteles elfogadni), 
hogy részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban. Az 
álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. 
(I. 14.) NGM rendelet 2.§ (6) bekezdése kimondja, hogy az Flt. 54. § (9) bekezdés f) pontjában 
meghatározott munkaerő-piaci programon az európai uniós forrásból megvalósuló programokat is 
érteni kell. Amennyiben a célcsoportba tartozó személy e számára megfelelő munkaerő-piaci 
programban való részvételt visszautasítja, az Flt. 58.§ (5) d) pontja alapján ez az együttműködési 
kötelezettsége megszegését jelenti, ami az álláskereső nyilvántartásból való törléséhez vezet az Flt. 
54.§ (14) bekezdés e) pontja szerint. 
 
A közfoglalkoztatásban lévők figyelmét felhívjuk arra, hogy: 
 
az Flt. 54. § (13) bekezdésében rögzített, hogy a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatás időtartama 
alatt köteles elfogadni az állami foglalkoztatási szerv által részére felajánlott, megfelelő 
munkahelyet. (A törvény 25. § (2) bekezdése szerint megfelelő a munkahely, ha  az álláskereső az 
egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, ha 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 ha 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 ha az álláskereső foglalkoztatása 
munkaviszonyban történik. A törvény 25.§ (5) bekezdése szerint az előbbi feltételeknek megfelelő, 
rövid időtartamú munkalehetőség is felajánlható.) 
 
Nem lehet a munkaerő-piaci programba vonni azt a személyt, aki bár egyéb jellemzői alapján a 
célcsoportok valamelyikébe tartozhatna, de  
 

 aki még közfoglalkoztatásban van, 
 aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált keretéből, 

valamint képzési keretéből támogatásban részesül, 
 aki támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatásban/önfoglalkoztatásban, vagy bármely 

forrásból megvalósuló nappali tagozatos oktatásban/képzésben vesz részt  
 akinek állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással 

összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,  
 aki az adott kormányhivatal adott „Út a munkaerőpiacra” munkaerő-piaci programjának adott 

programlépcsőjében egyszer már részt vett,  
 aki az „Út a munkaerő-piacra” kiemelt projekt keretében megvalósuló munkaerő-piaci program 

egy másik kormányhivatal által bonyolított részprojektjében vesz részt, 
 aki másik kormányhivatal által bonyolított munkaerő-piaci programban vesz részt, 
 aki más, hasonló célú ESZA projekt egyidejű résztvevője, (kivéve adókedvezményekkel 

kapcsolatos projekt), 
 akivel összefüggésben a kormányhivatal által korábban indított bármely projektet, illetve 

projektszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha 
az egymást követő munkaerőpiaci programok egymásra épülő segítséget biztosítanak az 
egyénnek, például az egyik program támogatott képzése után a másik program arra ráépülő vagy 
munkahelyi háttérrel bíró képzést támogat, vagy foglalkoztatáshoz, önfoglalkoztatóvá váláshoz 
támogatást biztosít. Nem lehet  viszont abban az esetben eltérni (azaz a nyomonkövetés 
lezárulását ki kell várni), ha az előző segítő program éppen a GINOP-5.1.1/VEKOP-8.1.1 volt, 
vagy ha az egymást követő programok nem egymásra épülő segítséget nyújtanak, vagy ha a 
korábbi programok segítségével  az egyén már komplex segítségben részesült (azaz szakképesítést 
vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett ÉS bértámogatásban/bérköltség 
támogatásban/vállalkozóvá válási támogatásban részesült). A gyakornoki programban való 
részvételt követő olyan GINOP 5.1.1/VEKOP 8.1.1 programbevonásokra, ahol első 



 

programelemként bérjellegű támogatásokat céloznának meg az  egyénnel, csak a gyakornoki 
program befejezését követő 180 nap elteltével kerülhet sor. Az Ifjúsági Garancia Rendszerben való 
részvételhez, azaz lemorzsolódáshoz/ajánlattételhez kapcsolódó 3 hatásvizsgálat lezárulását nem 
kell e szempontból vizsgálni. Másik megyébe költözők esetén — egymásra ráépülő segítség 
nyújtása esetében — el lehet tekinteni az előző GINOP 5.1.1/VEKOP 8.1.1 részvételi alkalom 
nyomon követési időszakának kivárásától. 

A munkaerő-piaci program által nyújtható szolgáltatások, támogatások: 
 
A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek 
választhatók ki a résztvevők számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkozást, valamint a 
vállalkozóvá válást, illetve e támogatások igénybevételét segítik, továbbá azok, amelyek 
hozzájárulnak a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez. Az állami 
foglalkoztatási szerv és az egyén közös elképzelése alapján kerül sor az egyéni programot tartalmazó 
megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal 
kapcsolatos tudnivalókat, az elérendő cél érdekében vállalt kötelezettségeket. 
 
 
Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Európai Unió által támogatott munkaerő-
piaci programmal megvalósulhat elhelyezkedése, vagy vállalkozóvá válása. Kérjük, további 
kérdéseivel forduljon bizalommal az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal 
foglalkoztatási osztályának munkatársaihoz. 
 
 
 
 
A munkaerő-piaci programról tájékoztatásban részesültem, a fenti tájékoztató 1 példányát átvettem. 
 
Kelt: 20.…   ……………………    …… 
 
A tájékoztatásban részesült személy aláírása: 
                                                                                    ....................................................... 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 
 

Jászberényi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

az állami foglalkoztatási szerv eljárásai során történő,  
hozzájáruláson alapuló adatkezelésről 

 
Jelen tájékoztató nem ismétli meg az állami foglalkoztatási szerv eljárásai során történő adatkezelésről 
szóló adatvédelmi tájékoztatóban, továbbá az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal 
adatkezelési tájékoztatójában ismertetett tartalmakat — mint pl. Adatkezelő adatai, adatvédelmi 
tisztviselő adatai, jogorvoslat —, melyek megtalálhatók a 
https://nfsz.munka.hu/Lapok/Adatvedelmi_tajekoztato.aspx/ oldalon, illetve a kormányhivatal honlapján. 

A(z) Jászberényi Járási Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőként kezeli a Széchenyi 2020 
támogatási programjaihoz benyújtott támogatási kérelmeihez köthető természetes személyek (a 
továbbiakban: Érintettek) adatait. Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon a hozzájáruláson 
alapuló személyes adatok kezeléséről és a személyes adatokhoz fűződő jogokról.  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. 
április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a 
továbbiakban: GDPR) 4. cikke alapján a jelen tájékoztatóban használt fogalmak meghatározása a 
következő: 

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, 
közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás 
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 



 

felhatalmazást kaptak; 
  „az érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez; 

 „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független 
közhatalmi szerv. 

A személyes adatok kezelésének jogi háttere 
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok az irányadók: 

 az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 

 A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 
Korm. rendelet) 

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

Mit, hogyan és miért? – az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, kötelezősége 
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintettel fennálló jogviszony típusától és meglététől függően, 
eltérő terjedelemben kezeli. Az adatkezelés kiterjed a támogatáskezelő szervezetek felé teljesített 
adminisztratív kötelezettségek teljesítése során kezelt adatokra. A következő táblázat ismerteti a 
hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok kategóriáit, valamint az azokkal kapcsolatos adatkezelés 
különböző körülményeit. 

Adatkategória Adatkezelés célja 

Adat-
kezelés 

jog-
alapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Köteles az 
Érintett az 
adatszol-

gáltatásra? 
Projektek 
dokumentációjában 
szereplő, természetes 
személy munkáltatók, 
illetve programba bevont 
természetes személyek 
természetes 
személyazonosító NÉV 
azonosító adata. 

Támogatás 
felhasználásához 
kapcsolódó 
adminisztratív 
tevékenységek ellátása 
érdekében adatátadás az 
Elektronikus Pályázó 
Tájékoztató és 
Kommunikációs 
Rendszerbe (projekt 
Érintettjeinek 
azonosítása, 
elszámolás).  

Hozzá-
járulás. 

Program-
résztvevő 
esetében: 
program-
részvétel 
időtartama.  

Munkáltató 
esetében: 
szerződéses 
jogviszony 
időtartama. 

Nem. 

Projektek 
dokumentációjában 
szereplő, lakhatási 
támogatást kérelmezők 
esetében a kérelmen 
feltüntetett természetes 
személy bérbeadó, illetve 
gyermekfelügyelethez, 
illetve hozzátartozó 

Támogatás 
felhasználásához 
kapcsolódó 
adminisztratív 
tevékenységek ellátása 
érdekében adatátadás az 
Elektronikus Pályázó 
Tájékoztató és 
Kommunikációs 

Hozzá-
járulás. 

Az 
Adatkezelő 
és a 
programba 
bevont 
természetes 
személy 
között 
fennálló 

Nem. 



 

ápolásához támogatást 
kérelmezők esetében a 
kérelmen feltüntetett 
természetes személy 
szolgáltató NÉV azonosító 
adata.  

Rendszerbe (projekt 
Érintettjeinek 
azonosítása, 
elszámolás). 

szerződéses 
jogviszony 
időtartama. 

Az Érintettek adatai megosztásának módja, adattovábbítás más szervezetek felé 

Az adatok kezelése során Adatkezelő az Érintett egyes személyes adatait jogosult, illetve köteles 
adatfeldolgozók, további adatkezelők, vagy az általunk igénybe vett adatfeldolgozók (címzettek) 
számára továbbítani, vagy hozzáférhetővé tenni, amennyiben mindez: 

- szerződés teljesítése érdekében szükséges; 
- jogszabály előírása alapján; 
- az Érintett által adott hozzájárulás alapján lehetséges. 

 

Az Adatkezelő működése során bizonyos esetekben szükség van arra, hogy bizonyos személyes 
adatait más címzettekkel közölje. A címzettek az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi 
nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett kezelik az érintett 
adatait. A hozzájárulása alapján Ön NÉV adatát a következő címzettekkel közölheti az állami 
foglalkoztatási szerv, mint Adatkezelő: 

- A támogatáskezelő szervezetek adatfeldolgozói (fejlesztéspolitikai rendszereket és portált 
kezelő, üzemeltető, fejlesztő és biztonságáért felelős szervezetek);  

Az Érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése 

Az Adatkezelő számára fontos, hogy az Érintettek megismerjék adatvédelmi jogaikat. Ennek 
érdekében az alábbiakban ismertetett, hogy a hatályos adatvédelmi szabályok alapján Ön, mint 
Érintett milyen adatvédelmi jogokkal élhet a hozzájárulása alapján kezelt és továbbított személyes 
adataival kapcsolatban: 

- Visszavonás joga (GDPR 7. cikke): Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott 
hozzájárulást visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

- Hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról másolatot kapjon és az 
adatkezelés lényeges körülményeiről tájékoztatást kapjon. 

- Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke): Ön kérheti az Adatkezelő által pontatlanul kezelt 
személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint a hiányos 
személyes adatok kiegészítését. Ilyen esetben az Adatkezelő ellenőrzi az adatok 
pontosságát és ennek függvényében végzi el az adatok helyesbítését. 

- Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke): Ön jogosult hozzájárulása, vagy valamely 
szerződés alapján kezelt személyes adatairól másolatot kérni és azt más szervezetek 
számára továbbküldeni, vagy esetlegesen az Adatkezelőtől ezen adatainak továbbítását 
kérni. 

- Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke): Ön tiltakozhat személyes adatainak folyamatban lévő 
kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha az adatkezelés 
az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, vagy közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű. Ilyen esetben az 
Adatkezelő megvizsgálja kérelmét és ennek függvényében szünteti meg az adatok további 
kezelését. 

- Törlés joga (GDPR 17. cikke): Ön kezdeményezheti személyes adatainak az Adatkezelő 
általi törlését, amennyiben: 



 

 az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott 
adatok kezelésére; 

 Ön a visszavonás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja; 

 Ön a tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek 
nincs más elsőbbséget élvező jogszerű oka, 

 adatainak kezelése jogellenes; 

 adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges; 

Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét, és amennyiben az adatok törlése 
lehetséges, kérését továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte, 
és amelyek észszerű és elvárható módon számára elérhetők.  

- Korlátozás joga (GDPR 18. cikke): Ön jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni az 
Adatkezelőtől, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül: 

 Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra 
az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok 
pontosságát; 

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben; 

 az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már megszűnt, 
azonban Ön valamely okból ellenzi az adatok törlését; 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége adataira, de Önnek valamely jogi igény 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek; 

Ebben az esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen adatkezelési 
művelet (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A korlátozás feloldható, 
ha az érintett adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 
védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez illetve uniós/tagállami közérdekből van 
szükség. A korlátozás feloldásáról Ön minden esetben tájékoztatást kap. Korlátozási kérését 
az Adatkezelő továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte, és 
amelyek észszerű és elvárható módon számára elérhetők. 

Adatvédelmi kérelmek benyújtásának módja 

Ön a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozás vagy adathordozás iránti kérelmét 
elektronikus úton nyújthatja be, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségén. 
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel 
szükségszerűen kommunikálnia kell az Adatkezelőnek. Ezért az azonosítás érdekében személyes 
adatainak megadására lesz szükség. Az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is 
kezel Önről az Adatkezelő. Az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel 
kapcsolatos panasza addig, amíg azt nem rendezik.  
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Foglalkoztatási Osztály 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  
személyes adatok kezeléséhez 

 

A nyilatkozat célja 

A……………………………………………………………………………………. < támogatást igénylő 
programrésztvevő / munkaadó megnevezése>  támogatási kérelmet kíván benyújtani/nyújtott be a(z) 
Út a munkaerőpiacra GINOP-5.1.1-15-2015-00001 munkaerőpiaci program keretében foglalkoztatást 
elősegítő támogatás megállapításához, melynek elbírálásához az alábbi természetes személy (a 
továbbiakban: Érintett) NÉV azonosító adatának kezeléséhez hozzájárulás szükséges. 
 
A hatályos adatvédelmi szabályok értelmében a jogszabályi rendelkezés hiányában az érintettek 
személyes adatainak felhasználása az érintettek hozzájárulása birtokában tehető meg. Jelen 
nyilatkozat célja,  hogy  a személyes adatok kezelési körülményeinek ismeretében — ld. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ az állami foglalkoztatási szerv eljárásai során történő, hozzájáruláson 
alapuló adatkezelésről c. dokumentumot — a hozzájárulást az Érintett megadja. 

Az érintett azonosító adatai 

Érintettség jogcíme:  
(programrésztvevő   
/ természetes személy munkáltató           
/ természetes személy szolgáltató           
/ természetes személy bérbeadó stb.) 

 

Érintett neve:   

Érintett születési dátuma:  

Érintett anyja születéskori neve:  

A kezelt adatok köre 

Adattípus(ok): NÉV 

Nyilatkozatok, hozzájárulások  

Hozzájárulok, hogy az állami foglalkoztatási szerv a fenti megjelölt személyes adataimat az 
adatkezelési tájékoztatójában leírtak szerint támogatási források igénybevételéhez kapcsolódó 
adminisztratív kötelezettségek (projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás, támogatás 
megállapítása, elszámolás) teljesítése érdekében kezelje, ennek keretében az Elektronikus Pályázó 
Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerbe rögzítse. 

 Nyilatkozom, hogy az adatkezelés részletes körülményei tekintetében Adatkezelő 
adatkezelési tájékoztatóját megértettem és a benne foglaltakat tudomásul 
vettem. 

 Nyilatkozom, hogy hozzájárulásomat önkéntesen teszem. 
Dátum:                      

                                                 ……………………………………..                         

                    Érintett aláírása 


