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A katonai munkaügyi, valamint munkavédelmi hatóság 2018. évi tevékenységének 

általános irányelvei 
 

 

1. A katonai munkaügyi, valamint munkavédelmi hatóság feladatait ellátó vezetők, 

ügyintézők jogalkalmazási gyakorlatában érvényesüljön a szolgáltató közhatalom, a 

jogszerűség, az egyenlő bánásmód, a bizalom, az arányosság, valamint a 

következetesség elve. 

2. A katonai munkaügyi hatósági tevékenység során kiemelt figyelmet kell fordítani az 

eljárási határidők betartására, valamint a honvédelmi foglalkoztatók számára 

jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség megtartottságára. 

3. A katonai munkaügyi hatóság képviseletében eljáró munkaügyi ellenőrök – kiemelt 

figyelemmel a változó jogszabályi környezetre – egyértelmű elvárásokat és megbízható, 

hivatalos információkat közvetítsenek a honvédelmi foglalkoztatók részére az irányadó 

szabályokról. 

4. A katonai munkavédelmi hatóság (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) 

tevékenysége kiemelten a megelőzési szemlélet érvényesülésére, valamit a 

munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározottak maradéktalan megtartására 

irányuljon. A szakmai tevékenység során mutatkozzon meg az elkötelezettség a 

munkavédelem honvédségi és társadalmi hasznossága iránt. 

5. A munkavédelmi hatóság közvetítsen egyértelmű információkat, az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos szolgálatteljesítést, munkavégzést érintő 

követelményekről, feladatokról, az érvényesítendő szabályokról, eljárásokról, a „helyes 

gyakorlat” kialakítását elősegítő lehetőségekről, eszközökről, módszerekről. 

6. A munkavédelmi hatóság járuljon hozzá a munkáltatói kötelezettségek teljesítéséhez, 

és biztosítsa a munkáltató, valamint a honvédelmi szervezet elöljáró parancsnoka 

tájékoztatását a munkavédelmi szabályszegések alakulásáról. 

                                                 
1 Az aláírás napja: 2017. december 18. 
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7. A katonai munkaügyi-, és munkavédelmi hatóság 2018. évi ellenőrzései terve 

negyedéves ellenőrzési időszakok szerinti bontásban tartalmazza a 2018. január 01-től 

2019. március 31-ig terjedő időszakban végrehajtandó ellenőrzési feladatokat. 

A katonai munkaügyi hatóság ellenőrzési tevékenységének irányelvei 

 

8. A katonai munkaügyi hatóság ellenőrzési tevékenysége kiemelten a honvédelemért 

felelős minisztérium vagyonkezelésében lévő területen a munkaszerződés, illetőleg az 

állami adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárására, továbbá a honvédelmi 

ágazatban foglalkoztatottak alapvető munkavállalói jogai érvényesülésének 

elősegítésére irányuljon. 

9. Az ellenőrzési erőforrások felhasználása során törekedni kell a jogszerű foglalkoztatást 

leginkább sértő magatartásformák, a foglalkoztatás szempontjából legnagyobb 

kockázatot jelentő foglalkoztatói és munkavállalói csoportok feltárására. 

10. Az ellenőrzési terv szerinti munkaügyi ellenőrzések vizsgálati területei: 

- A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat 

alakszerűségére, lényeges tartalmi elemeire, valamint a foglalkoztató írásbeli 

tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések megtartottsága.  

- A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, 

megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések 

megtartottsága. 

- Jogszabályban, valamint kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére 

vonatkozó rendelkezések megtartottsága. 

- A munka- és pihenőidőre, szolgálatteljesítési időre vonatkozó – munka vagy 

szolgálati viszonyra vonatkozó jogszabályban előírt – rendelkezések megtartottsága. 

- A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a 

munkavállalót megillető – igazolások kiállítására és kiadására, valamint a 

munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás 

megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartottsága. 

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

tevékenység végzésére jogosító jogszabályok megtartottsága. 

- A honvédségi közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatásra 

vonatkozó rendelkezések megtartottsága. 

 

A katonai munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenységének irányelvei 

 

11. A munkavédelmi hatósági ellenőrzések segítsék elő a honvédelmi ágazatban, valamint 

a honvédelmi érdeket is szolgáló munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók 

biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való joga érvényesülését, a 

munkahelyeken előforduló eltérések szabálytalanságok feltárását és kiküszöbölését. 

12. A munkavédelmi hatósági ellenőrzések során a hagyományos ellenőrzési eszközök, 

módszerek alkalmazása mellett tovább kell növelni az időszakos vagy folyamatos 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésén alapuló ellenőrzések számát, részarányát. 

13. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés a szolgálati-, és a munkahelyen egyaránt térjen ki 

a munkabiztonsági és a munkaegészségügyi szabályszegések azonosítására, valamint a 

kóroki tényezők feltárására és vizsgálatára. 

14. Az ellenőrzési terv szerinti munkavédelmi ellenőrzések vizsgálati területei: 

- A veszélyes és fokozottan veszélyes munkakörök kockázatkezelésének helyzete. 

- A honvédelmi balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása, valamint a 

munkáltatói jogkört gyakorló vezető megelőzési jellegű intézkedései kiadásának, és 

végrehajtásának helyzete. 
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- A honvédelemért felelős miniszter vagyonkezelésében lévő területen munkát végző 

– honvédségi, illetve nem honvédségi szervezetnek minősülő – honvédelmi 

foglalkoztatók munkavédelmi tevékenysége összehangolásának helyzete. 

- A honvédelemért felelős minisztérium vagyonkezelésében lévő területen az építési-

, kivitelezési-, valamint kereskedelmi tevékenység végzése során, az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés helyzete. 

- Az objektum, illetve az állományilletékes parancsnok összehangolási tevékenysége, 

és a gyakorlati megvalósítás helyzete. 

15. Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök: 

- A munkavédelmi tevékenység irányítása, helyzetének ellenőrzése az alárendelt 

szervezetek vonatkozásában. 

- A honvédelmi szervezet munkavédelmi belső ellenőrzési tevékenysége 

megszervezésének, és működtetésének helyzete. 

- A megosztott munkáltatói felelősség rendszerében, a munkáltatói jogkört gyakorló 

vezetők megelőzési szempontú intézkedései, és azok eredményessége helyzetének 

megítélése. 

- Az üzemeltetési dokumentációk megléte, alkalmazása, az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, fenntartása 

vonatkozásában. 

- A gépjárműfenntartó tevékenység személyi, tárgyi, szervezési feltételei 

biztosításának helyzete. 

- Az emelőgép-kezelő, targoncavezető foglalkoztatási kötelezettség személyi 

feltételei teljesítésének helyzete. 

- A tartósan vagy ideiglenesen foglalkoztatott kiemelt védelemre szoruló 

munkavállalók (tiszt-, és altisztjelöltek, „idősödő munkavállalók” – kiemelten az 

önkéntes- valamint a területvédelmi tartalékos állomány – szolgálati és 

munkakörülményei helyzete. 

- A honvédelmi baleseti jegyzőkönyvek ellenőrzése során azonosított szabálytalan 

munkavégzés esetén a munkáltatói tájékoztatás, munkavédelmi oktatás és ellenőrzés 

tartalmi vizsgálata. 

 

16. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály főosztályvezetője a honvédelmi 

foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól 

szóló 11/2016. (VII. 4.) HM rendelet 2. §-a, valamint 4. § a) pontja szerinti 

dokumentumok közzétételére 2017. december 01-ig  intézkedik. 

 

 

 

                  Dr. Simicskó István sk. 

                    honvédelmi miniszter 
 

 
 

 
 

 

 
 


