
Tisztelt Ügyfeleink! 

 

IGAZGATÁSI SZÜNET: 2022.12.22.- 2023.01.08.  

EZ ALATT A FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY ZÁRVA TART! 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy az igazgatási szünet alatt ügyei intézéséhez az alábbi lehetőségek állnak 

rendelkezésére:  

 

Nyilvántartásba vételi, ellátás megállapítása iránti kérelem benyújtása:  
 

1. POSTAI ÚTON    CÍM: NMKH Balassagyarmati Járási Hivatal foglalkoztatási osztály 
                                           2660 Balassagyarmat Ady u. 2.  

 
2. EMAILBEN          CÍM: foglalkoztatas.balassagyarmat@nograd.gov.hu 

 
3. ELEKTRONIKUS ÚTON a kifüggesztett tájékoztató szerint 

 
A következő adatok megadása fontos: 

 személyes adatok (név, anyja neve, születési dátum, TAJ-szám, lakcím) 

 az ügyintézés tárgya 

 telefonos elérhetőség 

 munkaviszony megszűnésének dátuma 
 

2023. január 9. után személyes ügyintézésre lesz szükség, amellyel kapcsolatosan ügyintézőnk 
keresni fogja Önt.  
 
2023. január 9-től személyes ügyintézés esetén éljen az időpont foglalási lehetősséggel a 
35/795-116 telefonszámon. 
 
 
Jelentkezési kötelezettség teljesítése,  

Amennyiben jelentkezési kötelezettsége az igazgatási szünetre esik és nem kapott új időpontot: 

- teljesítheti személyesen 2023. január 9. után  

- aki elektronikus kapcsolattartó, az továbbra is a megszokott módon teljesítheti a 

jelentkezést 

- e-mail küldésével is teljesíthető a foglalkoztatas.balassagyarmat@nograd.gov.hu címre, 

melyben jelezni kell a személyes adatokat, a jelentkezés időpontját, az esetleges 

változásokat. Az új jelentkezési időpontról 2023. január 9. után értesítjük.  

 

 

Munkaviszony létesítése 

- Munkaviszony létesítése esetén e-mailt küldhet a  

foglalkoztatas.balassagyarmat@nograd.gov.hu címre, melyben jelezni kell a személyes 

adatok mellett a munkaviszony létesítésének dátumát. (Lehetőség szerint csatolni 

szükséges a munkaszerződést.)  

- Amennyiben nem elektronikus kapcsolattartó, és nem tud e-mailt küldeni, a munkaviszony 

létesítését bejelentheti postai úton is (NMKH Balassagyarmati Járási Hivatal foglalkoztatási 

osztály 2660 Balassagyarmat Ady u. 2.) munkaszerződés megküldésével, vagy 

személyesen 2023. január 9. után.  
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- elektronikus kapcsolattartás esetén a https://eugyintezes.munka.hu felületen is jelezni tudja 
az elhelyezkedést. 

 

 

Hatósági bizonyítvány igénylése 

E-mailben jelezze a szándékot (személyes adatok megadása fontos) a 

foglalkoztatas.balassagyarmat@nograd.gov.hu címre, és kipostázzuk az igazolást az 

igazgatási szünetet követően. 

 
 
Hiánypótlások: 

A folyamatban lévő hiánypótlások teljesítésével kapcsolatban, kérjük egyeztessen 
elérhetőségeinken az ügyintézőkkel az igazgatási szünetet követően.  
 
 

 
Elérhetőségeink: 
 
Postai cím:   
NMKH Balassagyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
2660 Balassagyarmat Ady u. 2. 
 
E-mail: foglalkoztatas.balassagyarmat@nograd.gov.hu  
 
Telefon: 35/795-116 
 
 
 
 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük, 
a Foglalkoztatási Osztály dolgozói 
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