
 

Ellenőrző kérdések a „Munkavédelmi jogi és eljárás ismeret” tantárgy 2020/21 tanév 2. 
féléves vizsgához és a záróvizsgához 

 

1) A munkavédelem szabályozása Magyarországon; jogszabályok, szabványok, szervezetek. A 
jogalkotás általános követelményei, különös tekintettel a hatályosságra 

 

2) A munkavédelem szabályozása az Európai Unióban, Nemzetközi szerződések, jogszabályok. 
Mutassa be a munkavédelmi (hatósági) nyilvántartásokat.  

3) A munkáltató szabályozási feladatai és felelőssége a munkavédelem területén.  Munkahelyi 
belső dokumentációk, nyilvántartások. A munkavédelmi szabályzat. A közjogi 
szervezetszabályozó eszközökre vonatkozó rendelkezések. 

 

4) Munkavédelmi feladatokat ellátó személyek a munkáltatónál, munkavédelmi kompetenciák.  
Munkavédelemmel kapcsolatos személyes adatok kezelése a munkáltatónál és a hatóságnál. 

 

5) A munkavédelmi törvény hatálya. A munkaviszony és más jogviszonyok elhatárolása. A 
jogviszony minősítésével kapcsolatos hatósági jogkör. A Munkavédelem Nemzeti 
Politikájának bemutatása. 

 

6) Alapelvek a munkavédelmi törvényben. Az állam munkavédelmi feladatai és a végrehajtásért 
felelős szervek. A munkavédelem fogalma, két szakterülete és azok céljai. A Nemzeti 
Fókuszpont bemutatása. 

 

7) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei a munkahely 
létesítése, üzembe helyezése és üzemeltetése során.  Tárgyi feltételek általános előírásai. 

 

8) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételei. A 
munkafolyamatra, technológiára, anyagra vonatkozó követelmények. 

 

9) A munkáltató kötelezettségei a munkavállaló munkavédelmi oktatása, tájékoztatása területén, 
konzultációs kötelezettség. A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés. A 
munkavédelem hatósági felügyelete. 

 

10) A munkáltató feladatai a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós 
esetek bejelentésében, kivizsgálásában, nyilvántartásában. 

 

 



11) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat szerepe és feladata a munkavédelemben. A 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosításának lehetőségei, a szolgálatok felelőssége. 

 

12) A munkavállalók munkavédelmi jellegű kötelezettségei. A távmunkavégzés eltérő 
munkavédelmi szabályai. A munkáltató munkavédelmi jellegű kötelezettségei.  

 

13) A munkavédelmi szakember feladatai. A munkabaleseti jegyzőkönyv. A munkavédelmi 
feladatok ellátásával kapcsolatos polgári jogi szerződések főbb szabályai. 

 

14) A munkabaleset és az üzemi baleset megkülönböztetése. Társadalombiztosítási ellátások 
üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés esetén. A munkavédelmi bírság kiszabásával 
kapcsolatos előírások. 

 

15) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hazai jogi 
szabályozása. 

 

16) A közigazgatási rendtartás alapelvei és hatálya. A közigazgatási rendtartásról szóló 
szabályozás alapvető rendelkezései az ügyfél az eljárási képesség és a képviselet 
tekintetében. Az adatkezelés szabályai.  

 

17) A hatósági ellenőrzés általános szabályai, az ellenőrzést végzők és az ellenőrzés alá vontak 
jogai és kötelezettségei, az ellenőrzés akadályozásának jogkövetkezményei. Az ügyintézési 
határidő szabályai az Ákr. alapján. 

 

18)  A hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás szabályai a közigazgatási rendtartásról szóló 
szabályozás alapján. A hatóság döntéseinek közlésére vonatkozó rendelkezések az Ákr. 
alapján. 

 

19) A hatóság döntései a közigazgatási rendtartásról szóló szabályozás alapján. A jogorvoslat 
szabályai a közigazgatási rendtartásról szóló szabályozás alapján. Az ideiglenes intézkedés 
szerepe a munkavédelmi hatósági eljárásban. 

 

20) Az iratbetekintés a meghatalmazás a kizárás és a hirdetményi közlés szabályai az Ákr. 
alapján. A munkavédelmi szakterületen kiadható hatósági bizonyítványra vonatkozó 
szabályok. 

 

2021. február 3. 

 

Dr. Lesfalvi Tibor PhD. 

 


