
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS LEHETŐSÉGEI ÉS MENETE 
 
 
Nyilvántartásba vételi, ellátás megállapítása iránti kérelem benyújtása elektronikus úton:  

 
A menete a következő: 

 Fel kell keresni a https://eugyintezes.munka.hu oldalt 
 itt legalul a "Tudomásul veszem" szürke panelra kell kattintani 
 a következő képernyőn TAJ számmal és születési dátummal, illetve az édesanyja lánykori 

VEZETÉKNEVÉVEL be kell lépni, TOVÁBB gomb 
 e-mail cím megerősítése szükséges 
 az e-mail címre érkezik egy 8 jegyű kód, ezzel kell ismét belépni, TOVÁBB gomb 
 az "Előzetes nyilvántartásba vételi / ellátás megállapítása iránti kérelem" panelra kell 

kattintani, majd ezt a következő képernyőn újra megerősíteni. 
 válasz e-mailben minden további tudnivalót elküldünk, melyet az igazgatási szünetet 

követően fog majd megkapni.  
 
 

Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, úgy kérelmét és mellékleteit az E-papír 
szolgáltatással https://epapir.gov.hu/ is beküldheti a Balassagyarmati Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály részére. 
 
Belépés után az alábbi címzést kell használnia: 

 a „TÉMACSOPORT” mezőt nem szükséges kitöltenie (automatikusan töltődik). 

 az „ÜGYTIPUS”-nál a „foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási 

feladatok”-at kell kiválasztani 

 a „CÍMZETT-nél az ügyben eljáró Balassagyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályt kell kiválasztani. 

 a „LEVÉL TÁRGYA” mezőben szíveskedjen megadni az igényelt támogatás fajtáját „kérelem” stb. 

 a „LEVÉL SZÖVEGE” mezőben leírhatja konkrét kérelmét, célszerű megadni a lakó vagy tartózkodási helyét 

is, illetve egyéb személyes azonosítóit, telefonszámát, email címét. 

A „TOVÁBB A CSATOLMÁNYOKHOZ” nyomógombra kattintva lehet dokumentumokat csatolni, 
ADVH hitelesítéssel (HITELESÍTÉS gombra kattintással), „TOVÁBB A VÉGLEGESÍTÉSHEZ” 
nyomógomb, majd „KÜLDÉS”. 

Az üzenetrészt megkeresés tartalmával kitöltheti, mellékleteket csatolhatja, a sikeres beküldésről 
automatikus visszaigazolást kap. 

 

Jelentkezési kötelezettség teljesítése,  

 

Az elektronikus jelentkezés lépései az elektronikus kapcsolattartóknak: 

 https://eugyintezes.munka.hu 
 alul a „Tudomásul veszem” szürke panelra kell kattintani 
 TAJ számmal, születési dátummal, illetve édesanyja lánykori VEZETÉKNEVÉVEL be kell 

lépni a felületre 
 „Jelentkezési kötelezettség teljesítése” panelt választani 
(Első bejelentkezéskor, aki még soha nem járt a felületen, kér egy e-mail cím megerősítést, 

majd kiküld a rendszer egy ellenőrző e-mailben egy 8 számjegyű kódot, ezzel kell először 

belépni a felületre)  

Munkaviszony létesítése 

- elektronikus kapcsolattartás esetén a https://eugyintezes.munka.hu felületen is jelezni tudja 
az elhelyezkedést. 
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