
MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG FELÉ FENNÁLLÓ TARTOZÁS ESETÉN ALKALMAZHATÓ
MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁS

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és  Munkavédelmi  Főosztály
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Illetékességi területe:
Nógrád megye

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő - csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13:30 

Ügyintézési, jogorvoslati határidő:
Az ügyintézési határidő 8 nap.

A hatóság döntései  ellen a kézbesítéstől  számított  30 napon belül  a Budapest  Környéki
Törvényszékhez  címzett,  de  a  döntést  hozó  hatóságnál  benyújtandó  keresetben,
jogsérelemre hivatkozva a döntés ellen közigazgatási pert lehet indítani.

Eljárási költségek:
3000 forint általános tételű eljárási illeték.

Ügytípus rövid leírása: 

Meg kell vizsgálni, hogy a kérelemben a korábban kiszabott bírság méltányosságból történő
elengedését vagy csökkentését kérelmezték, vagy fizetési kedvezményt kértek.

Munkavédelmi  hatóság  felé  fennálló  tartozás  esetén  a  tartozás  összegét  megváltoztató
méltányosság  nem  gyakorolható,  ezért  azt  a  kérelmet,  amelyben  a  kiszabott  bírság
méltányosságból  történő  elengedését  vagy  csökkentését  kérelmezik,  az  általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. §-a alapján a kérelem beérkezésétől
számított 8 napon belül vissza kell utasítani. 

Amennyiben a kérelemben fizetési kedvezményt kértek, akkor sommás eljárásban a kérelem
beérkezésétől számított 8 napon belül dönteni kell a fizetési kedvezményről. 

A  kérelem  az  állami  adó-  és  vámhatóság  végrehajtás  céljából  történő  megkereséséig
nyújtható be. 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

Az ügyfeleket megillető legfontosabb jogok:
- tájékoztatáshoz való jog, 
- tisztességes ügyintézéshez való jog,
- a jogszabályokban meghatározott határidőben döntéshez való jog.

Az ügyfeleket terhelő legfontosabb eljárási kötelezettségek:
- a közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni,
- az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal

késleltetésére.

Időpontfoglalás:
Időpontfoglalás lehetősége nem biztosított. 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
3100 Salgótarján, Alkotmány út 11. Tel: (32) 521-050, e-mail: foglalkoztatas.foosztaly@nograd.gov.hu  , honlap:nograd.munka.hu



Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyintézés helye:
Természetes  személy  méltányossági  kérelmet  ügyfélkapun  keresztül,  személyesen  vagy
postai úton nyújthatja be a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályra.
Elektronikus ügyintézésre köteles szervezet kérelmét elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás
igénybevételével küldheti be a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi
és Munkavédelmi Főosztály  Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályra. Ügytípus: munkaügyi,
munkavédelmi feladatok.
Az  ügyintézés  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és
Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályán történik.

Az ügyintézéshez szükséges beküldendő dokumentumok, okmányok:
Kérelem
Illeték befizetését igazoló irat
Jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet  esetén  a  szervezet
gazdálkodására vonatkozó adatok.

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: nincs 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.);
Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény;
Az  állami  foglalkoztatási  szerv,  a  munkavédelmi  és  munkaügyi  hatóság  kijelöléséről,
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm.
rendelet


