1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 81. § (3)
bekezdésben foglalt tájékoztatási és tanácsadási tevékenység (a továbbiakban együtt:
tanácsadás) célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel
kapcsolatos jogosultságoknak és kötelezettségeknek elsősorban a szervezett munkát végző
munkavállalók és munkáltatók, valamint az érdekképviseletüket ellátó szervek
információs igényét kielégítő megismertetése.
2. A tanácsadást a munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal járási/fővárosi kerületi hivatala (a továbbiakban: hatóság) a munkavédelmi
hatósági
ellenőrzési
feladat
ellátásához
szükséges
vizsgával
rendelkező
kormánytisztviselői útján, valamint a Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztály (a
továbbiakban: PM MVF) a személyi állományába tartozó, munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező munkatársai útján teljesíti.
3. A tanácsadási tevékenységet a vonatkozó jogszabályi előírások, szakmai szabályok
valamint a tanácsadások során szerzett tapasztalatok alapján kell végezni a szervezeti
egységekre vonatkozó ügyrend figyelembe vételével.
4. Biztosítani kell, hogy a tanácsadást igénybe vevő személyek és szervezetek
névtelenségüket megőrizve, közérthető formában, a munkavédelemre vonatkozó
szabályok pontos megjelölése mellett jussanak hozzá a kért tájékoztatáshoz.
5. A tanácsadást igénybe vevő egyedi azonosítására alkalmas adata nem kérhető. A feladat
ellátása során az adatok kezelése, nyilvántartása és feldolgozása kizárólag az
adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint történhet.
6. A tanácsadás ingyenes.
7. A tanácsadás történhet telefonon, írásban, vagy a hivatal épületében személyesen, továbbá
– külön vezetői döntés alapján – külső helyszínen.
8. A tanácsadás kizárólag munkabiztonsági (kivéve bányászat munkabiztonsága) és
munkaegészségügyi témákra terjedhet ki.
9. A tanácsadás keretében nyújtott információ termék, szolgáltatás értékesítését vagy más
módon történő igénybevételét, illetve egy adott vállalkozás nevének, tevékenységének
népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését előmozdító reklámot nem
tartalmazhat.
10. A tanácsadás keretében munkabiztonsági vagy foglalkozás-egészségügyi szolgáltató nem
ajánlható. Munkabiztonsági, foglalkozás-egészségügyi vagy egyéb szolgáltatónak pedig
munkáltató nem ajánlható.
11. A tanácsadás nem minősül jogi iránymutatásnak vagy elvi állásfoglalásnak, egyedi ügyek
értelmezésére nem terjedhet ki, konkrét műszaki megoldást, tervet, végrehajtási javaslatot
nem foglalhat magába, kizárólag a jogszabályokban, szabványokban megfogalmazott
normatív követelmények ismertetését, illetve az ezekből következő helyes gyakorlat
bemutatását tartalmazhatja.
12. Tanácsadás során munkáltatóról semmilyen információ nem adható ki (még helyes
gyakorlat ismertetése céljából sem).
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13. Más hatóság szakmai kompetenciájába tartozó szóbeli megkeresés esetén meg kell nevezni
a tanácsadást kérő számára az illetékes szervet és tájékoztatást kell nyújtani annak
elérhetőségéről.
14. Nyilvános adatok, információk tekintetében az ismert honlapokra irányítható a kérdező.
15. Indokolt esetben tájékoztatni kell a tanácsot kérőt arról is, hogy a tanácsadás nem
mentesíti a munkáltatót munkavédelmi feladatainak, különösen a munkavállalók irányában
fennálló tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítése alól.

16. Nem adható tájékoztatás, tanácsadás különösen:
a. a munkavédelmi hatóságnál folyamatban lévő ügyről, perről, igazságszolgáltatási
tevékenységről, azok várható kimeneteléről, szankcionálási gyakorlatról;
b. a munkavédelmi hatósági tevékenységgel, a hatósági ellenőrzéssel, esetlegesen
várható ellenőrzésekkel (pl.: tervezett hatósági ellenőrzések, akció ellenőrzések,
célvizsgálatok) kapcsolatban a honlapon nyilvánossá tett információkon túl;
c. a munkavédelmi ellenőrzés szempontjairól, módszereiről (pl.: belső módszertani
útmutatók);
d. a munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos statisztikai
adatokról, jellemző ügyekről vagy jogsértésekről.
E kérdések tekintetében az igényelt információ a Pénzügyminisztérium belső szabályai,
illetve a Fővárosi és Megyei Kormányhivatal sajtóval, tömegtájékoztatással kapcsolatos
tevékenységére vonatkozó szabályai szerinti hatásköri és eljárási rendben adható meg.
17. A személyes tanácsadás esetén a tanácsot kérő adatkezelési hozzájárulását meg kell kérni.
18. Megtagadható a tanácsadás, ha a tájékoztatást kérő személy ismételten fordul ugyanabban
az ügyben a hatósághoz illetve a PM MVF-hez, vagy megkeresése nyilvánvalóan a
hatóság szükségtelen leterhelésére irányul.
19. A tanácsadás történhet a tanácsadás céljából biztosított és közzétett időben vagy egyedi
egyeztetés alapján.
20. A hatóság tanácsadásra nyitva álló ügyfélfogadási rendje, elérhetősége az illetékes
Kormányhivatal által közzétettek szerint.
21. A PM MVF ingyenesen hívható telefonszáma (zöld szám): 06-80/204-292
Tanácsadási ideje: minden keddi és csütörtöki munkanapon 08:30-16:00 óráig.
E-mail: munkavedelem-info@pm.gov.hu
Postai cím: Pénzügyminisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért
Felelős Államtitkárság, Munkavédelmi Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.,
1369 Budapest, Pf.: 481.
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