
Hatósági ügyfajta/eljárástípus hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése
hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró szerv megnevezése
illetékességi területe

az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, 

okmányok, eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

alapvető eljárási szabályok
az eljárást megindító irat benyújtásának 

módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje

az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő)

az ügyek intézését segítő útmutatók

az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, az igénybe vehető 

elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke
tájékoztatás az ügyfelet megillető 

jogokról és kötelezettségekről

Foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága                                 

Gazdasági Társaságok Főosztálya
büntetés-végrehajtási szervezet

A munkáltató személyén kívül eső kérelemező 

kérelme, panasza, illetve hivatalból induló 

foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés esetén 

adatbekérő. Az ügyfél számára költségmentes.

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.), 

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, a fogvatartotti munkáltatás foglalkoztatás-felügyeleti 

hatósági ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló 27/2021. (V. 

19.) BVOP utasítás 

benyújtás helye: Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnoksága

nincs határidő
Ákr. szerint

A fogvatartottak foglalkoztatásáról 

szóló 63/2020. (XII. 12.) BVOP 

utasítás,

A Befogadási és Fogvatartási Bizottság 

működéséről szóló 8/2020. (III. 25.) 

BVOP utasítás,

a fogvatartotti munkáltatás 

foglalkoztatás-felügyeleti hatósági 

ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló 

27/2021. (V. 19.) BVOP utasítás 

-

Ákr., a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről szóló 306/2014. (XII. 5.) Korm. 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 

-

Közegészségügyi-járványügyi hatósági eljárás büntetés-végrehajtás országos parancsnoka

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

rendvédelmi tisztiorvosa és közegészségügyi-

járványügyi főfelügyelője

büntetés-végrehajtási szervezet, 

Terrorelhárítási Központ
 - Ákr. Ákr. szerint Ákr. szerint  -  -

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

-

Munkavédelmi hatósági eljárás büntetés-végrehajtás országos parancsnoka

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Műszaki és Ellátási Főosztály munkavédelmi 

főfelügyelője

büntetés-végrehajtási szervezet és 

Országos Rendőr-főkapitányság
- Ákr. Ákr. szerint Ákr. szerint - -

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, Ákr., a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. 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 belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, 

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

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM 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 belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány 

alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási 

alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet, a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodás megelőzéséről szóló 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 

szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet, a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet, az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok 

kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének 

védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet, a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet,

a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, a munkavállalók a munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) 

EüM rendelet, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II.6.) ITM rendelet, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 

illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, a 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet, a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek 

kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló 48/2013. (VIII.21.) BM rendelet

-


