
Hatósági ügyek, ügyleírások

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Foglalkoztatási rész

Közfoglalkoztatási Osztály, Munkaerő-piaci és Alapkezelő Osztály 

1.) Országos közfoglalkoztatási program támogatása

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: 

Internetes felületen (Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere, https://ktk.munka.hu/ ) 

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12 

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3. 

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824 

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

Időpontfoglalás: nem szükséges 

Ügyintézés határideje (elintézési határidő): döntés a kérelem benyújtását követően 8 napon

belül.

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/segedletek-a-kozfoglalkoztatasi-programokhoz

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

https://ktk.munka.hu/

2.) A vállalkozóvá válás elősegítésének támogatása 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek:  Pályázat és

mellékletei, az eljárás illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

szóló 1991. évi IV. törvény 17. §, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

a Munkaerő-piaci  Alapból  foglalkoztatási  válsághelyzetek  kezelésére  nyújtható támogatásról

szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 10. §. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Postai úton, vagy személyesen (8200

Veszprém, Megyeház tér 3.) 
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Ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12 

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3. 

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824 

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu

Időpontfoglalás: nem szükséges. 

Ügyintézés  határideje  (elintézési):  a  pályázatok  elbírálásának  határideje  a  pályázat

benyújtását követő 2 hónap. A döntésről ezt követően a Kormányhivatal 15 napon belül írásban

értesíti  a  pályázót.  A  döntés  ellen  fellebbezésnek  helye  nincs.  Amennyiben  a  pályázó  a

döntéssel  nem  ért  egyet,  úgy  a  kézbesítéstől  számított  30  napon  belül  a  Veszprémi

Törvényszékhez címzett,  de  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási,

Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályánál (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.) benyújtott

keresettel élhet, és jogszabálysértésre hivatkozva kérheti a döntés felülvizsgálatát. Támogatást

megítélő döntés esetén a hatósági  szerződés aláírása legfeljebb a döntésről  szóló értesítő

levél átvételét követő 30. napon lehetséges. 

Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  a  pályázati  felhívás  megjelenését  követően

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek 

Az igénybe vehető  elektronikus  programok elérése:  Nincs  igénybe  vehető  elektronikus

program. 

3.) A munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vétele és folytatása 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok,  eljárási  illetékek:  kérelem és

mellékletei, 3000,- Ft általános tételű eljárási illeték, amit átutalással kell megfizetni. 

Az  eljárást  megindító  irat  benyújtásának  helye,  ideje:  a  tevékenység  megkezdésére

vonatkozó  bejelentést  az  általános  célú  elektronikus  kéreleműrlap  (e-Papír)  szolgáltatás

igénybevételével kell benyújtani a kormányhivatalhoz. 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12 

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3. 

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824
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E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

Időpontfoglalás: nem szükséges 

Ügyintézés  határideje  (elintézési):  amennyiben  a  kérelem,  valamint  a  mellékletei

hiánytalanok 8 nap (sommás eljárás), egyébként 25 nap, keresetindítás esetén a határidő a

döntés véglegessé válását követető 30 nap. 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_munkaero_kolcsonzes 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány: 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=nfsz_nyomtatvanyok 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése (statisztikai adatbázis): 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_osszefogl_munkaero-kolcson_tevekeny - 19 - 

4.) A magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vétele és folytatása

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok,  okmányok,  eljárási  illetékek:  Bejelentés,

mellékletek, 3000,- Ft általános tételű eljárási illeték, amit átutalással kell megfizetni. 

Az  eljárást  megindító  irat  benyújtásának  helye,  ideje:  a  tevékenység  megkezdésére

vonatkozó  bejelentést  az  általános  célú  elektronikus  kéreleműrlap  (e-Papír)  szolgáltatás

igénybevételével kell benyújtani a kormányhivatalhoz. 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12 

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3. 

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824

E-mail cím: : vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

Időpontfoglalás: nem szükséges. 

Ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): amennyiben a kérelem, valamint a

mellékletei hiánytalanok 8 nap (sommás eljárás), egyébként 25 nap, keresetindítás esetén a

határidő a döntés véglegessé válását követető 30 nap. 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_magan_munkakozvetites 

Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány: http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?

page=nfsz_nyomtatvanyok
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Az igénybe vehető elektronikus programok elérése (statisztikai adatbázis): 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_osszefogl_maganmunkakozv_tevekeny 

5.)  A  harmadik  országbeli  állampolgárok  magyarországi  munkavállalásának

engedélyezése 

Hatáskörrel  rendelkező  szerv  megnevezése:  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal

Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és  Munkavédelmi  Főosztálya  a  munkavállalási  engedély,

szezonális  munkavállalási  engedély  iránti  eljárásban  (összevont  kérelmezési  eljárás)

szakhatóságként működik közre. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek:  Kérelem és

mellékletei, az eljárás illetékmentes. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Személyesen vagy postai úton (8200 

Veszprém, Megyeház tér 3.) 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12 

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3. 

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824 

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu

Időpontfoglalás: nem szükséges. 

Ügyintézés határideje (elintézési): Amennyiben a kormányhivatal jár el hatóságként, akkor 

munkaerő-piaci helyzet vizsgálatával lefolytatott elárásban 15 nap, munkaerő-piaci helyzet 

vizsgálata nélküli eljárásban 10 nap, kulcsszemélyzet foglalkoztatásának engedélyezésére 

irányuló kérelem  esetén 5 nap, az engedély visszavonása esetén 10 nap. 

Összevont kérelmezési eljárásban, a szakhatósági állásfoglalás kiadása munkaerő-piaci 

helyzet vizsgálatával lefolytatott eljárásban 15 nap, munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélküli 

eljárásban 10 nap, kiemelt foglalkoztató esetén 8 nap. 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, valamint az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_szolgaltatasok/content/

ma_szolg_tajek_kulfoldiek_mo_munkavallalas.aspx

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése (statisztikai adatbázis): 

https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_statisztika/

full_afsz_kozos_rovidtavu_munkaeropiaci_prognozis.aspx

6.) A végelszámolás során a területi NFA-val szembeni tartozásról kiállított igazolás 
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Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek:  Kérelem és

mellékletei, 3000,- Ft általános tételű eljárási illeték, melyet átutalással kell megfizetni. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Személyesen vagy postai úton (8200 

Veszprém, Megyeház tér 3.) 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12. 

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3. 

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824 

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu

Időpontfoglalás: nem szükséges. 

Ügyintézés határideje (elintézési): 8 nap. 

Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  A  végelszámolás  alatt  álló  cég  igazolást  kér  a

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálytól, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap felé

nincs  tartozása.  A  kormányhivatal  részéről  a  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és  Munkavédelmi

Főosztály jár el az ügyben. 

Az  ügyintézéshez  használt  letölthető  formanyomtatvány:  A  kérelemhez  nincs

rendszeresített formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető  elektronikus  programok elérése:  Nincs  igénybe  vehető  elektronikus

program. 

7.) Munkajogi tanácsadás 

Az  ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok,  okmányok,  eljárási  illetékek:  az  eljárás

illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: személyesen (8200 Veszprém, 

Megyeház tér 3.) 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12 

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3. 
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Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824 

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

Időpontfoglalás: nem szükséges 

Ügyintézés határideje (elintézési határidő): határidő nélküli. 

Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Ingyenes  jogi  tanácsadást  vehetnek  igénybe

magánszemélyek  és  vállalkozások,  civil  szervezetek  egyaránt.  A  tanácsadás  a

munkáltatóknak, a vállalkozást alapítóknak és a munkavállalóknak hasznos segítséget nyújthat

akár  a  cégalapítással,  a  foglalkoztatás  jogi  kérdéseivel  kapcsolatban,  akár  munkaviszony

létesítése, megszüntetése, vagy egyéb munkajogi problémák esetén. 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány: nincsen 

8.) A munkaerő-piaci ellenőrzés 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek:  Pályázat és

mellékletei,  hatósági  szerződés,  a  támogatás  keretében  foglalkoztatott  közfoglalkoztatottak

munkaügyi  nyilvántartásai  (közfoglalkoztatási  szerződések,  közvetítő  lapok,  jelenléti

nyilvántartások,  bérfizetési  jegyzék,  munkabér-  és  járulékfizetést  igazoló  bizonylatok,

foglalkozás egészségügyi vizsgálat megtörténtét igazoló irat, a munkaviszony megszűnésének

dokumentumai),  munkaköri  leírások,  köztartozás  mentességről  igazolás,  a  támogatott

személyek  képzési  dokumentumai,  munkanapló,  eredeti  számlák,  számlák,  támogatás

könyvelése 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Az eljárás hivatalból, az éves 

„Munkaerőpiaci ellenőrzési terv” -ben meghatározottak szerint, vagy bejelentés alapján indul, 

mely írásban vagy személyesen tehető. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12 

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3. 

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824 

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

Időpontfoglalás: nem szükséges 

Ügyintézés határideje (elintézési határidő): hatósági ellenőrzés esetén 60 nap, közérdekű 

bejelentés, panasz kivizsgálása esetén 30 nap. 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/munkaval-kapcsolatos-ugyek/munkaugyi-

kozponthoz-tartozo-ugyek/munkaero-piaci-hatosagi-ellenorzes 
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Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány: -

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: -

Az  ügyintézéshez  használt  letölthető  formanyomtatvány:  A  kérelemhez  nincs

rendszeresített formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető  elektronikus  programok elérése:  Nincs  igénybe  vehető  elektronikus

program. 

9.) EURES tanácsadás:

Az  EURES  (European  Employment  Services)  az  EU/EGT+Svájc  Nemzeti  Foglalkoztatási

Szolgálatait átfogó rendszer, amelynek elsődleges célja az információnyújtás és tanácsadás a

munkavállalók részére a külföldi álláslehetőségekről és a munkavállalási körülményekről, illetve

segítségnyújtás a munkáltatók részére a külföldi munkaerő-toborzáshoz. 

Az  ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok,  okmányok,  eljárási  illetékek:  Az  eljárás

illetékmentes. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje: Személyesen vagy postai úton (8200

Veszprém, Megyeház tér 3.) 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfő, szerda, csütörtök: 8-14, kedd: -, péntek: 8-12 

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3. 

Telefon: 88/550-761, Fax: 88/550-824 

E-mail cím: vemkh.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu

Időpontfoglalás: nem szükséges 

Ügyintézés határideje (elintézési határidő): 8 nap 

Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás  és  az  ügyintézéshez  használt  letölthető

formanyomtatvány: 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?

page=showcontent&cID=3388&rID=184&sw=EURES&content=afsz_eures_mi_az_eures 

http://tudastar.munka.hu/engine.aspx?page=eures 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu 
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Munkavédelmi és Munkaügyi rész

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
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Munkavédelmi ellenőrzés lefolytatása

Ügytípus rövid leírása: Munkavédelmi ellenőrzés indul hivatalból,  panasz, közérdekű

bejelentés kapcsán, illetve munkabaleset, foglalkozási eredetű

megbetegedés gyanújának kivizsgálására.

Az  ellenőrzés  alapvetően  a  munkavégzés  helyén  zajlik,

szükséges esetekben iratbecsatolásra, idézések kibocsátására

kerül  sor.  A  munkavédelmi  eljárásban  ügyfél  elsősorban  az

ellenőrzés  alá  vont  munkáltató,  illetve  munkabaleset

kivizsgálására  indult  ügyekben  a  sérült,  ha  jogorvoslatért  a

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztályhoz fordult. Az ügyfelet a

hatósági eljárásban a következő, általános jogosultságok illetik

meg:

- törvény előtti egyenlőség,

- ügyeik  indokolatlan  megkülönböztetés  és részrehajlás

nélkül való intézése,

- tisztességes eljáráshoz való jog,

- ügyfél-nyilvánosság,

- ügyintézési határidőben hozott döntéshez való jog,

- anyanyelv használatának joga az eljárás során,

- tájékoztatáshoz való jog,

- jogorvoslathoz való jog.

Az  eljáró  hatóság  a  jogi  képviselő  nélkül  eljáró  ügyfelet

tájékoztatja az ügyre irányadó jogszabály rendelkezéseiről, az

őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, illetve

a  kötelezettség  elmulasztásának  jogkövetkezményeiről,

továbbá  a  természetes  személy  ügyfél  részére  a  jogi

segítségnyújtás igénybevételének feltételeiről.

Az  ügyfelet  a  hatósági  eljárásban  a  következő,  általános

kötelezettségek terhelik:

- a hatósági eljárás során az ügyfél köteles jóhiszeműen

eljárni,

- az  ügyfél  magatartása  nem  irányulhat  a  hatóság

megtévesztésére,

- az ügyfél  a  hatóság erre  irányuló  felhívására köteles

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat,

- az ügyfél magatartása nem irányulhat a döntéshozatal,

illetve  a  végrehajtás  indokolatlan  késleltetésére  (az

ügyfél  jóhiszeműségét  az  eljárásban  vélelmezik,  a
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rosszhiszeműség bizonyítás a hatóságot terheli.)

A  rosszhiszemű  ügyfél  eljárási  bírsággal  sújtható  és  a

többletköltségek megfizetésére kötelezhető.

Az Ákr-ben meghatározott esetekben a kötelezettség felróható

módon  történő  megszegése  esetén  –  az  eljárás

akadályozásának  következményeként  –  eljárási  bírság

kiszabásának  van  helye.  Az  eljárási  bírság  egy  eljárásban,

ugyanazon  kötelezettség  ismételt  megszegése  vagy  más

kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. 

A hatóság az eljárás során az ügyfél  jogát  és jogos érdekét

csak  a  közérdek  és  az  ellenérdekű  ügyfél  jogának,  jogos

érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza.

Érintettek köre: Ellenőrzés  alá  vont  munkáltató,  munkavállalók,  sérült,

foglalkozási megbetegedés gyanújával érintettek

Szükséges iratok: -

Nyomtatványok: www.kormanyhivatal.hu

Eljárási költség: -

Ügyintézési helyszín: VEMKH  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és  Munkavédelmi

Főosztály, Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.

Ügyintézési határidők: Az  Ákr.  szerint  az  ügyintézési  határidő  teljes  eljárásban  60

nap. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. Amennyiben

a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, úgy a kézbesítéstől

számított  30  napon  belül  a  Veszprémi  Törvényszékhez

címzett,  de  az  I.  fokú  hatóságnál  benyújtandó  keresetben,

jogszabálysértésre  hivatkozva  kérheti  a  határozat

törvényességének  bírósági  felülvizsgálatát.  A  keresetlevél

benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs,

a  végrehajtás  felfüggesztését,  valamint  tárgyalás  tartását  a

keresetlevélben kérheti.

Eljárási szabály: Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló

2016. évi CL. törvény (Ákr.)

Jogszabályok: Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi

hatóság  kijelöléséről,  valamint  e  szervek  hatósági  és  más

feladatainak  ellátásáról  szóló  320/2014.  (XII.  13.)

kormányrendelet,
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A fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  járási

(fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  66/2015.(III.  30.)

kormányrendelet,

A panaszokról  és közérdekű bejelentésekről  szóló 2013.  évi

CLXV. törvény,

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény,

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Munkaügyi ellenőrzés lefolytatása

Ügytípus rövid leírása: Munkaügyi  ellenőrzés  indul  hivatalból,  panasz,  közérdekű

bejelentés kapcsán. 

Az  ellenőrzés  alapvetően  a  munkavégzés  helyén  zajlik,

szükséges esetekben iratbecsatolásra, idézések kibocsátására

kerül  sor.  Az  ügyfelet  a  hatósági  eljárásban  a  következő,

általános jogosultságok illetik meg:

- törvény előtti egyenlőség,

- ügyeik  indokolatlan  megkülönböztetés  és részrehajlás

nélkül való intézése,

- tisztességes eljáráshoz való jog,

- ügyfél-nyilvánosság,

- ügyintézési határidőben hozott döntéshez való jog,

- anyanyelv használatának joga az eljárás során,

- tájékoztatáshoz való jog,

- jogorvoslathoz való jog.

Az  eljáró  hatóság  a  jogi  képviselő  nélkül  eljáró  ügyfelet

tájékoztatja az ügyre irányadó jogszabály rendelkezéseiről, az

őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, illetve

a  kötelezettség  elmulasztásának  jogkövetkezményeiről,

továbbá  a  természetes  személy  ügyfél  részére  a  jogi

segítségnyújtás igénybevételének feltételeiről.

Az  ügyfelet  a  hatósági  eljárásban  a  következő,  általános

kötelezettségek terhelik:

11



- a hatósági eljárás során az ügyfél köteles jóhiszeműen

eljárni,

- az  ügyfél  magatartása  nem  irányulhat  a  hatóság

megtévesztésére,

- az ügyfél  a  hatóság erre  irányuló  felhívására köteles

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat,

- az ügyfél magatartása nem irányulhat a döntéshozatal,

illetve  a  végrehajtás  indokolatlan  késleltetésére  (az

ügyfél  jóhiszeműségét  az  eljárásban  vélelmezik,  a

rosszhiszeműség bizonyítás a hatóságot terheli.)

A  rosszhiszemű  ügyfél  eljárási  bírsággal  sújtható  és  a

többletköltségek megfizetésére kötelezhető.

Az Ákr-ben meghatározott esetekben a kötelezettség felróható

módon  történő  megszegése  esetén  –  az  eljárás

akadályozásának  következményeként  –  eljárási  bírság

kiszabásának  van  helye.  Az  eljárási  bírság  egy  eljárásban,

ugyanazon  kötelezettség  ismételt  megszegése  vagy  más

kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.

A hatóság az eljárás során az ügyfél  jogát  és jogos érdekét

csak  a  közérdek  és  az  ellenérdekű  ügyfél  jogának,  jogos

érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza.

Érintettek köre: Ellenőrzés alá vont munkáltató, munkavállalók

Szükséges iratok: Cégkivonat,  alapító  okirat,  személyes  okmányok,  munkaügyi

dokumentumok

Nyomtatványok: -

Eljárási költség: -

Ügyintézési helyszín: VEMKH  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és  Munkavédelmi

Főosztály, Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.

Ügyintézési határidők: Az  Ákr.  szerint  az  általános  ügyintézési  határidő  teljes

eljárásban 60 nap. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

Amennyiben a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, úgy a

kézbesítéstől  számított  30  napon  belül  a  Veszprémi

Törvényszékhez címzett, de az I. fokú hatóságnál benyújtandó

keresetben, jogszabálysértésre hivatkozva kérheti a határozat

törvényességének  bírósági  felülvizsgálatát.  A  keresetlevél

benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs,
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a  végrehajtás  felfüggesztését,  valamint  tárgyalás  tartását  a

keresetlevélben kérheti.

Eljárási szabály: Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló

2016. évi CL. törvény (Ákr.)

Jogszabályok: Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi

hatóság  kijelöléséről,  valamint  e  szervek  hatósági  és  más

feladatainak  ellátásáról  szóló  320/2014.  (XII.  13.)

kormányrendelet,

A  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  járási

(fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  66/2015.  (III.  30.)

kormányrendelet,

Az  egyszerűsített  foglalkoztatásról  szóló  2010.  évi  LXXV.

törvény,

A panaszokról  és közérdekű bejelentésekről  szóló 2013.  évi

CLXV. törvény,

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény,

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény,

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
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