Tájékoztató
0302 sz. űrlaphoz
adathozzáférési, adathelyesbítési kérelem
Az űrlapon kizárólag az NGM hatósági nyilvántartásában a kérelmező ügyfélről kezelt
adatokhoz való hozzáférésre, illetve adatok helyesbítésére irányuló kérelem nyújtható be.

Az NGM által vezetett hatósági nyilvántartások:
1. A munkavédelmi illetve munkaügyi jogsértést elkövetett munkáltatók hatósági
nyilvántartása
2. A be nem jelentett munkavállalók hatósági nyilvántartása

1.
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met.) 8/C §-a alapján a
munkaügyi hatóság a foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségével kapcsolatos
adatoknak más szervek eljárásában történő felhasználása céljából hatósági nyilvántartást
vezet, mely tartalmazza azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a
munkaügyi ellenőrzés során a hatóság jogerős és végrehajtható határozata, illetőleg - a
határozat bírósági felülvizsgálata esetén - jogerős bírósági határozat jogsértést állapított meg.
2007. január 1-jétől a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. §-a alapján a
munkavédelmi hatóság a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának más
szerv előtti, külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából hatósági
nyilvántartást vezet.
2
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvényben meghatározott álláskeresési ellátásokra, illetőleg a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott aktív korúak ellátására
való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából a munkaügyi hatóság hivatalból eljárva,
havi rendszerességgel, elektronikusan adatot szolgáltat az állami foglalkoztatási szerv részére
azokról a munkavállalókról, akik tekintetében a foglalkoztató részéről
a) e törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó
rendelkezések [Mt. 22-23. §, 42-44. §] megsértését,
b) e törvény 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a munkaviszony létesítésével
összefüggő bejelentési kötelezettség megsértését
jogerős és végrehajtható közigazgatási határozattal megállapította.
A munkaügyi hatóság ezen adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében a Met. 8. §
(4) bekezdése alapján nyilvántartást vezet a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez
szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések, valamint a
munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség megsértésével érintett
munkavállalókról és az (5) bekezdésben meghatározott személyi adatokról.

Azonban felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdése alapján a
hatósági nyilvántartásba történő bejegyzést határozatnak kell tekinteni, mely ellen
jogorvoslatnak van helye. A nyilvántartásba történő bejegyzés, mint első fokú határozat ellen
a Ket. 100. § (2) bekezdése alapján bírósági felülvizsgálatnak van helye, melyet az ügyfél az
illetékes első fokú felügyelőségnél benyújtott, munkaügyi bírósághoz címzett keresetben
kérhet. Az egyes munkaügyi, illetve munkavédelmi jogsértések hatósági nyilvántartása
tekintetében, a közigazgatási hatósági eljárás ügyfélének a hatósági nyilvántartásba bejegyzett
munkáltató minősül. A be nem jelentett munkavállalók hatósági nyilvántartása tekintetében, a
közigazgatási hatósági eljárás ügyfelének a hatósági nyilvántartásba bejegyzett munkavállaló
minősül.
A „kérelmező ügyfél”-re vonatkozó mezőkben a kérelem tárgyává tett hatósági
nyilvántartás ügyfelére vonatkozó adatok töltendők ki. Így például a munkavédelmi illetve
munkaügyi jogsértést elkövetett munkáltatók hatósági nyilvántartásának ügyfele a munkáltató
lesz (adott esetben egy gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, magánszemély
foglalkoztató…)
Önre, mint a kérelmező (szervezet) nevében eljárni jogosultra vonatkozó adatok között
kell feltüntetni a kérelmet benyújtó, ügyfél képviseletére jogosult természetes személyre
vonatkozó adatokat.
Az Ön születési helyére, idejére, illetve anyja nevére azért van szükség, hogy a központi
rendszeren keresztül történő azonosítását, viszontazonosítását elvégezhessük. Ezen túl a
képviseleti jogosultságát meghatalmazáson alapuló képviselet esetén az ügyfélnek kell
igazolnia!
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