Tájékoztató
0302 sz. űrlaphoz
adathozzáférési, adathelyesbítési kérelem
Az űrlapon kizárólag a Technológiai és Ipari Minisztérium hatósági nyilvántartásában a
kérelmező ügyfélről kezelt adatokhoz való hozzáférésre, illetve adatok helyesbítésére irányuló
kérelem nyújtható be.
A TIM hatósági nyilvántartást vezet a munkavédelmi, illetve munkaügyi jogsértést elkövetett
foglalkoztatók adatairól.
1. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a
foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény (Fftv.) 11. § (3) bekezdése
alapján a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatai
rendezettségével kapcsolatos adatoknak más szervek eljárásában történő felhasználása
céljából közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza azoknak a
foglalkoztatóknak a törvényben meghatározott adatait, amelyekre vonatkozóan a
foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés során a hatóság végleges határozata, illetőleg – a
határozat bírósági felülvizsgálata esetén – végleges bírósági határozat jogsértést állapított
meg.
2. 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.
Azonban felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97. § (3) bekezdése alapján a hatósági
nyilvántartásba történő hivatalbóli, mérlegelés nélküli bejegyzésre a határozatra vonatkozó, a
80-82. §-ban és a 86. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, és a döntés a nyilvántartásba való
bejegyzés napján véglegessé válik. A nyilvántartásba történő bejegyzés, mint első fokú
határozat ellen az Ákr. 112. §-a alapján önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 97. § (4)
bekezdése alapján az ügyfél jogorvoslati kérelmének benyújtására nyitva álló határidő akkor
kezdődik, amikor a bejegyzés tényét vagy az annak megtagadásáról szóló határozatot az
ügyféllel közölték. Az egyes munkaügyi, illetve munkavédelmi jogsértések hatósági
nyilvántartása tekintetében, a közigazgatási hatósági eljárás ügyfelének a hatósági
nyilvántartásba bejegyzett foglalkoztató 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 foglalkoztatók hatósági nyilvántartásának ügyfele a
foglalkoztató lesz (adott esetben: gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, magánszemély
foglalkoztató, stb.)

Önre, mint a kérelmező (szervezet) nevében eljárásra 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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