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A szolgáltatás célja, hogy a Csepregi Kistérségben élı munkanélküliek számára biztosítani tudja a 

munkaügyi központ szolgáltatásainak jelentıs részét, ezzel is megkönnyítve az álláskeresést és 

információhoz jutást a térségben. Az információs pont eddigi szolgáltatásaival és a hatósági 

ügyintézés, mint új szolgáltatási modul beindításával az utazási idı és - költség minimalizálható, mert 

csak a legszükségesebb esetben kell az álláskeresıknek a legközelebbi kirendeltségre beutazni. Az 

aktuális képzési lehetıségekrıl helyben friss információk alapján tájékoztatja az ügyfeleket, továbbá 

munkaerı-piaci re integrációt elısegítı szolgáltatásokhoz való hozzáférést közelebb hozza a lakosság 

érintett csoportjaihoz.  

A megvalósítás alapja a már kialakított szoros szakmai szintő, állandó kapcsolat fenntartása a 

munkaügyi szervezet Kıszegi Kirendeltségével és a Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató 

Központtal, hiszen így biztosítható a naprakész felkészültség és ismeretek.  

A már kialakult és tovább bıvített kapcsolatrendszer segítségével, egy komplex támogató szolgálat 

jött létre, ahol helyben elérhetı a munkaügyi központ kirendeltségének információi. 

A szolgáltatás célcsoportjai: 
 
A Csepregi Kistérségben élı: 

• pályakezdı fiatalok, 
• GYESEN, GYEDEN lévı szülık 
• regisztrált és nem regisztrált álláskeresık, 
• alacsony iskolai végzettségőek, 
• versenyképes szakmával nem rendelkezı álláskeresık, 
• megváltozott munkaképességőek, 
• állást változtatni szándékozó munkavállalók, 

 
Foglalkoztatási Információs Pont feladatai: 
 
Tájékoztatást ad: 

1. a munkaügyi központ szervezeti felállásáról és mőködésérıl, fıbb feladatairól, 
2. a megyei, települési munkaerı-piaci statisztikai adatokról, elemzésekrıl, 
3. álláskeresési támogatásokról,  
4. foglalkoztatást elısegítı támogatásokról,  
5. pályakezdık részére nyújtott szolgáltatásokról és támogatásokról, 
6. humánszolgáltatásokról, 
7. képzési lehetıségekrıl, 
8. a külföldiek magyarországi munkavállalásával, illetve a magyar állampolgárok külföldön 

történı munkavállalásával kapcsolatos rendelkezésekrıl, 
9. munkáltatók részére a honlapon mőködtetett álláshirdetési lehetıségekrıl 
10. álláskeresık adatbázisban rögzített adatainak elérhetıségérıl, 

 



 
 
Kistérségi Foglalkoztatási Információs Pont feladatai továbbá: 

1. munkáltatókkal való kapcsolattartás, 
2. munkáltatók által jelzett munkaerıigény bejelentı lapok győjtése, továbbítása az adott 

kirendeltség felé, 
3. munkáltatók által igényelt különbözı támogatási lehetıségekrıl információnyújtáson túl a 

támogatási kérelmek összegyőjtése, koordinálása, továbbítása az adott kirendeltség felé, 
4. a nyilvántartott ügyfelekhez kapcsolódó aktív eszközöknél a támogatási kérelem begyőjtése, 

továbbítása az adott kirendeltség felé, 
5. a nyilvántartott ügyfelek esetében a képzési igényeik felmérése, koordinálása, 
6. a nyilvántartott ügyfelek esetében a nyilvántartásból törlésre irányuló kérelem átvétele, 

továbbítása az adott kirendeltség felé, 
7. Alkalmi Munkavállalói Könyv kiadása, adminisztrálása, 
8. humán szolgáltatási igény győjtése, regisztrálása, 
9. civil szervezetek felkutatása, együttmőködı kapcsolat kiépítése, 
10. középfokú oktatási intézményben, civil szervezeteknél munkaerı-piaci információk nyújtása, 
11. adatfelmérésekbe való bevonás 
12. a Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központtal, valamint a kistérségben illetékes 

munkaügyi kirendeltséggel való szoros együttmőködés. 
    
 Az ingyenes internet hozzáféréssel biztosítja a munkaügyi központ honlapjának látogatását, elérését, 
segítséget nyújt a honlap használatában, kezelésében (álláshirdetési/álláskezelési szolgáltatás 
elérhetıségének, igénybevételének biztosítása). 
 
Közremőködik az álláskeresık és álláskínálók adatainak az adatbázisban történı felvitelében. 
 
A hatósági ügyintézésre kijelölt ügyfélfogadási idıben a munkaügyi szervezet kirendeltségi 
munkatársának helyet biztosít és segíti az ügyfélszolgálati tevékenységet. 
 
 
Tájékoztató a Csepregi Iroda mőködésével kapcsolatban 

 
Az Iroda /Képviselet/ a Kıszegi Kirendeltség jogi személyiséggel nem rendelkezı, kihelyezett 
szervezeti egysége. 
Megnevezése: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
   Kıszegi Kirendeltség 
   Csepregi Iroda 
Címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 29. /Közösségi Szolgáltató Ház/ 
Elérhetısége: Keddi napokon személyesen az Irodában. A hét további munkanapjain a Kıszegi 
Kirendeltség központi telefonszámán érhetıek el az ügyintézık. 
Tel: 06-94/562-410 
 
Ügyfélfogadás: heti egy alkalommal keddenként, 08.00-15.00-ig  
Cél: az információk, szolgáltatások, hatósági tevékenységek közvetlen elérésének biztosítása a 
kistérség területén élı, Csepreg, Bük városokban, valamint Tormásliget és Tömörd községekben lakó 
álláskeresık, munkanélkülivé váló ügyfelek, munkáltatók, civil szervezetek, egyéb más szervezetek 
számára. 
Az irodai tevékenységet a Kıszegi Kirendeltség ügyfélszolgálati ügyintézıi látják el, heti 
váltakozásban. 
 
 
 
 
 



 
 

Feladatok, szolgáltatások, eljárási cselekmények, melyek elvégzése helyben megtörténik.: 
 

1./  Információnyújtás 
• Várható munkaerı-piaci képzésekrıl szóló tájékoztatás 
• Munkaerı-piaci szereplık tájékoztatása 
• Álláskeresık jogairól, kötelezettségeirıl való tájékoztató tevékenység 
• Tájékoztatás központi programokról, helyi munkaerı-piaci programokról 
• Információnyújtás az aktuálisan igénybe vehetı foglalkoztatáspolitikai eszközökrıl, 

támogatásokról. 
 
2./ Szolgáltatás jellegő feladatok: 

• Regisztrált álláskeresık képzésben való részvételének szervezése, toborzás, kérelmek 
befogadása, javaslatok elkészítése 

• Munkaerı-igény bejelentılap fogadása 
• Tanácsadási jellegő feladatok ellátása 
• EURES tanácsadóhoz való irányítás 
• Alkalmi munkavállalói kiskönyvek kiállítása, a tárgyévi adatok kezelése 
• Egyének bevonása a központi, ill. helyi munkaerı-piaci programokba 
• A foglalkoztatási rehabilitációval összefüggı feladatok ellátása, szolgáltatásra 

irányítás. 
 
3./ Hatósági jellegő feladatok: 

• Álláskeresık, pályakezdı álláskeresık nyilvántartásba vételével, a nyilvántartás 
szünetelésével, a törléssel összefüggı feladatok ellátása, határozathozatal 

• Együttmőködési feltételek rögzítése, álláskeresési megállapodás megkötése 
• Álláskeresési támogatások iránti kérelmek befogadása, a határozatok elıkészítése 
• Vállalkozói járadék iránti kérelem fogadása, a határozatok elıkészítése 
• Ellátások számfejtésének elıkészítése 
•  Jelentkeztetési tevékenység lebonyolítása, az álláskeresési támogatások közül csak az 

álláskeresési segély tekintetében. Egyéb más esetek: pályakezdık, szociális ellátásban 
(RSZS, RÁT) részesülık, a kirendeltséggel együttmőködést vállalók vonatkozásában 
2-3 havonta. 

• Ügyfelek költöztetése 
• Munkaviszony létesítésének bejelentése 
• Szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 
• AM. könyvvel kapcsolatos igazolások kiadása 
• Migráns munkavállalók nyilvántartásba vétele és törlése, az ellátással kapcsolatos 

tevékenységek elıkészítése 
• Magánnyugdíjpénztári nyilatkozatok kezelése /elıkészítı tevékenység/ 
• Igazolások kiadása: nyilvántartásról, képzési ellátásról, utazásról, álláskeresési 

támogatásokról, AM. munkavégzésekrıl, önkormányzatoknak szóló igazolások, 
adatközlı lapok, RSZS-rıl, RÁT-ról szóló igazolások 

 
 

 


