Közfoglalkoztatási Osztály
Vezető: Bunováczné Boros Mónika
Az osztály szakmailag irányítja és ellenőrzi a járási hivatalok közfoglalkoztatással kapcsolatos
szakmai feladatainak ellátását.
Szervezi a közfoglalkoztatást, ellátja az országos közfoglalkoztatási programok esetében a
kormányhivatal hatáskörébe utalt feladatokat.
Ellátja a keretgazdálkodási tevékenységet.
Munkaerőpiaci Osztály
Vezető: Dunai Ferencné
Az osztály szakmailag irányítja és ellenőrzi a járási hivatalok foglalkoztatási, szolgáltatási
tevékenységét.
Ellátja a központi munkahelyteremtő támogatásokkal, a központi munkahelymegőrző, az álláskeresők
vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével, a munkaerő-piaci képzéssel, a
bérgarancia támogatással, továbbá a kormányhivatal hatáskörébe utalt egyéb foglalkoztatási
támogatással kapcsolatos feladatokat.
Gondoskodik a munkaerő-piaci szolgáltatási rendszer működtetéséről.
Ellátja az Európai Uniós programokkal kapcsolatos, a kormányhivatal hatáskörébe utalt feladatokat.
Ellátja a hatósági feladatokat: munkaerő-piaci ellenőrzést végez, vezeti magán-munkaközvetítők és a
munkaerő kölcsönzők nyilvántartását, eljár a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásához
kötőtő engedélyezési, illetve szakhatósági, jogi ügyekben.
Statisztikai elemzési, EURES tanácsadási, informatikai, igazgatási és szervezési tevékenységeket
végez.
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
Vezető:
Az osztály első fokú munkavédelmi és munkaügyi hatósági ellenőrzési feladatokat lát el.
A munkavédelmi hatósági ellenőrzés kiterjed: a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek
teljesítésére; a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott
technológiákra és anyagokra, az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;
a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására.
A munkavédelmi hatóság tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és munkavállalókat,
a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket, hogy azok a munkavédelemmel
kapcsolatos jogaikat gyakorolhassák és kötelezettségeiket teljesíthessék.
A munkaügyi hatósági ellenőrzés kiterjed:
 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat
alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre, továbbá a
munkaszerződés lényeges tartalmi elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási
kötelezettségére vonatkozó rendelkezések;
 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével
összefüggő bejelentési kötelezettség;
 a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos
jogszabályok;
 a munka- és pihenőidőre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések;
 a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra
kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér
védelmére vonatkozó rendelkezések;
 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő - a munkavállalót
megillető - igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez,







megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek;
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére,
illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok;
a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység
végzésére jogosító jogszabályok;
a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás
lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők
alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok;
a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó jogszabályok;
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény (Harm.tv.) 71. §-ának (1)-(2) bekezdése szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi
megtartására.

A munkaügyi hatóság közreműködik a munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló
tájékoztató felvilágosító tevékenységben.
Alapkezelő Osztály
Vezető: Kis-Major Nikoletta
Az osztály ellátja az álláskeresők ellátási rendszerével kapcsolatos, az európai uniós források-,
közfoglalkoztatási támogatások-, decentralizált és központi keretek vonatkozásában a források
felhasználásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat.
Felügyeli a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot érintő pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos feladatokat.
Pénzügyileg rendezi a Foglalkoztatási Főosztály és a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai által
kezdeményezett átutalásokat, könyveli a gazdasági eseményeket.
Nyilvántartást vezet a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, illetve az európai uniós keretből nyújtott
támogatásokra vonatkozóan. Pénzügyi jelentéseket, időközi költségvetési jelentést, mérlegjelentést és
beszámolót készít a területi Nemzeti Foglalkoztatási Alap pénzügyei vonatkozásában.

