
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

 

Munkavédelmi hatósági egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai: 

a) gyakorolja a hatáskör címzettje nevében az Mvt. 81. §-ában meghatározott feladat- és 

hatásköröket, továbbá mindazon hatósági ellenőrzési feladatokat, amelyeket külön jogszabály 

nevesítve a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe utal, így munkavédelmi hatósági 

ellenőrzéseket folytat le a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), az Mvt. és a vonatkozó jogszabályok 

szerint, különösen:  

- a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, 

- a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott 

technológiákra és anyagokra, a munkavállalók egészségét veszélyeztető anyagokkal 

történő munkavégzésre, illetve munkakörülményekre, valamint az egyéni 

védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére, 

- a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek 

kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett 

intézkedésekre nézve, 

- az azbeszttel, a biológiai kóroki tényezőkkel, illetve a foglalkozási eredetű 

rákkeltő/mutagén anyagokkal történő foglalkoztatás szabályszerűségére 

vonatkozóan, 

- az építőipar kivitelezési tevékenységre vonatkozóan; 

b) a munkavédelmi felügyelő útján gyakorolja a hatáskör címzettje nevében az Mvt. 84. §-ában 

meghatározott hatásköröket; 

c) a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján a hatáskör 

címzettje nevében eljár a munkavédelmi tárgyú közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal 

kapcsolatban, kivizsgálja azokat és tájékoztatást nyújt a bejelentőnek, 

d)  Hatáskör, illetve illetékesség hiányában a panaszt, bejelentést átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező szervhez; 

e) foganatosítja a munkavédelmi hatósági eljárás során hozott döntések végrehajtását; 

f) ellátja egyéb jogszabályban meghatározott feladatait. 

 

Munkaügyi hatósági egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai: 

a) a hatáskör címzettje nevében elsőfokú hatósági jogkörben ellenőrzi a munkaügyi 

jogszabályok, így mindenekelőtt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a 

továbbiakban: Mt.) foglaltak hatályosulását. Ezen túlmenően feladata különösen a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben (a továbbiakban: Met.), az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben és a harmadik országbeli állampolgárok 

magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő 

engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei 



kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való 

szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen 

foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 

bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendeletben 

meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok 

ellátása; 

b) hatósági ellenőrzést végez a hatáskör címzettje nevében elsősorban az alábbi szabályok 

érvényesülésére vonatkozóan: 

- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok 

alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre 

(ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerződés lényeges tartalmi 

elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére (ideértve a jogosultnak 

az Mt. 297. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségét is) vonatkozó rendelkezések, 

- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, illetőleg 

megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségek, 

- a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával 

kapcsolatos jogszabályok, 

- munka- és pihenőidőre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések, 

- jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra 

kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a 

munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések, 

- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő - a munkavállalót 

megillető - igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony 

megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseinek, 

- a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 

engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok, 

- a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység 

végzésére jogosító jogszabályok, 

- a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás 

lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-

tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok, 

- a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó 

jogszabályok, 

- harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény 71. § (1)-(2) bekezdése szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi megtartására; 

c) a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján a hatáskör 

címzettje nevében eljár a munkaügyi tárgyú közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal 

kapcsolatban, kivizsgálja azokat és tájékoztatást nyújt a bejelentőnek. Hatáskör, illetve 



illetékesség hiányában a panaszt, bejelentést átteszi a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező szervhez; 

d) foganatosítja a munkaügyi hatósági eljárás során hozott döntések végrehajtását; 

e) ellátja egyéb jogszabályban meghatározott feladatait. 

 

Egyéb feladatai: 

a) előkészíti a munkavédelmi tárgyú és a munkaügyi ellenőrzést érintő adatszolgáltatásokat a 

Kormányhivatal és a miniszter, illetve a szakmai irányításban közreműködők részére; 

b) a szakmai irányítóval kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően 

nyilvántartja a munkavédelmi és a munkaügyi bírságokat, a 2012. április 15-e előtt indult 

eljárások alapján kiszabott szabálysértési bírságokat, az eljárási bírságokat, a 

költségtérítéseket és a felügyelői intézkedéseket; 

c) a miniszter, illetve a szakmai irányításban közreműködők által működtetett Felügyelői 

Ellenőrzések Informatikai és Iktató Rendszere (a továbbiakban: FEIR) szerint kezeli a 

felügyelői intézkedéseket és a hatósági munkára vonatkozó adatokat, illetve vezeti a 

jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségekkel kapcsolatos nyilvántartásokat; 

d) gondoskodik a halálos munkabaleset vizsgálati anyagának miniszter részére történő 

megküldéséről, továbbá a jogszabályok által előírt bejelentések szabályszerű 

nyilvántartásáról; 

e) végrehajtja a hatóság éves ellenőrzési tervében meghirdetett cél-, és akcióvizsgálatok 

ellenőrzési feladatait, az ellenőrzési jogkör gyakorlása érdekében az éves munkavédelmi és 

munkaügyi hatósági ellenőrzési terv és az ellenőrzési irányelv figyelembevételével kialakítja 

ellenőrzési tervét; 

f) tájékoztatással segíti a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, 

továbbá az érdekképviseleteket, hogy azok a munkavédelemmel és a jogszerű 

foglalkoztatással kapcsolatos jogaikat gyakorolhassák, és kötelezettségeiket teljesíthessék; 

g) tájékoztatást ad a közbeszerzési jogszabályban meghatározott ajánlattevő részére a 

munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozó kötelezettségekről; 

h) jogerősíti a határozatokat és ellenőrzi a hatósági nyilvántartásba kerülő adatok és intézkedési 

kódok helyes felvitelét; 

i) jogorvoslati kérelem alapján az ügyiratot II. fokú eljárásra előkészíti és írásos vélemény 

csatolásával felterjeszti; 

j) továbbítja a miniszter részére a II. fokú hatósági döntést követően benyújtott kereseteket; 

k) ellátja a be nem fizetett bírságok végrehajtásával, a behajtással kapcsolatos tevékenységeket; 

l) teljesíti a belföldi jogsegély kérelmeket. 

 


