
Hatóságiügy-

fajta/eljárástípus

a hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése 

hatáskör 

gyakorlásának 

átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése

illetékességi területe alapvető eljárási szabályok

az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje)

az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő)

Fogvatartotti 

munkáltatás 

ellenőrzése

306/2014. (XII.5.) Korm 

rendelet alapján, a 

fogvatartottak munkáltatása 

esetén munkaügyi 

hatóságként első fokon a 

büntetés-végrehajtás 

országos parancsnoka jár el

BVOP Gazdasági 

Társaságok Főosztálya

Büntetés-végrehajtási 

szervezet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv, az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási 

szervezetnél működö, fogvatartottakat érintő 

foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a 

fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony 

keretében történő munkáltatásának munkaügyi 

ellenőrzéséről szóló 63/2014.(XII.15.) BM rendelet

benyújtás helye: BvOP 

ideje: folyamatos

21 nap ügyintézési határidő      

30 napos jogorvoslati határidő

Egyfokú 

munkavédelmi 

hatóság

büntetés-végrehajtás 

országos parancsnoka

büntetés-végrehajtás 

országos parancsnokának 

helyettese

Bv.szervezet, ORFK
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. CXL. Tv

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. CXL. Tv

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 

2004. CXL. Tv

Közegészsgügyi-

járványügyi hatóság

büntetés-végrehajtás 

országos parancsnoka

Büntetés-végrehajtás 

Országos 

Parancsnoksága  

rendvédelmi 

tisztiorvosa

Büntetés-végrehajtási 

szervezet, 

Terrorelhárítási 

Központ

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. CXL. Tv

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 

2004. CXL. Tv. Szerint



az ügyek intézését segítő útmutatók az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok 
tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

 a Befogadási és Fogvatartási Bizottság 

részletes feladatairól, tagjairól és 

eljárásrendjéről, 

valamint a fogvatartottak munkáltatásához 

kapcsolódó egyes szabályokról 

66/2015.(VIII.18.) OP szakutasítás, 

Munkáltatók által készített Munkáltatási 

Szabályzat

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  2004. évi CXL.tv.,  

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási 

szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a 

fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi 

ellenőrzéséről szóló    63/2014.(XII.15.) BM rendelet, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. 

Tv.

Tájékoztatás- fogvatartott esetében: a 

büntetések, az intézkedések egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 

CCXL. tv. alapján,                   Tájékoztatás- 

munkáltató esetében: a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. alapján 

a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. CXL. Tv

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. Tv, a 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény., 

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint 

foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet, 

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási 

szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a 

fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi 

ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet, a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak 

tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről 

szóló 306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet.

a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. CXL. Tv

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és 

egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 

10.) BM rendelet, a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az 

Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 

gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 

4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. CXL. Tv


