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1. A Szakigazgatási Szervre vonatkozó feladatok 

2.1. A Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv vezetője az igazgató. A Munkavédelmi 

és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv vezetője koordinációs feladatai tekintetében: 

a) Együttműködik a Kormányhivatal és szakigazgatási szervei vezetőivel, valamint az 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség (a továbbiakban: OMMF) szakmai 

és funkcionális szervezeti egységeivel a jogszabályokban meghatározott feladataik 

hatékony megoldása érdekében; 

b) Együttműködik a munkavédelem és munkaügy irányításában, hatósági 

tevékenységében jogkörrel rendelkező más állami szervekkel és felügyeletekkel 

feladataik ellátása során, valamint az államigazgatási szervekkel, a munkáltatók és 

munkavállalók érdekképviseleti szerveivel; 

c) Együttműködik a Kormányhivatal funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egységeivel; 

d) Együttműködik a Kormányablak munkavédelemmel és munkaüggyel való tájékoztatási 

lehetőségeinek szélesítésében. 

e) A szakmai irányítási feladatok megfelelő ellátása érdekében folyamatosan tájékoztatja 

az OMMF-et a szakigazgatási szervi személyi állományában bekövetkezett 

változásokról. 

 

2.2. A Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv vezetője általános irányítási feladatai 

tekintetében 

a) Összehangolja a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv felügyelőségeinek 

munkáját az ágazati miniszter célkitűzéseinek, a Kormányhivatal valamint az OMMF 

munkatervének, a társszervekkel egyeztetett együttműködési célnak és egyéb 

szempontoknak a figyelembevételével; 

b) Biztosítja a Munkavédelmi, valamint a Munkaügyi Felügyelőségek gazdaságos 

működését; 
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c) Összehangolja az OMMF szakmai irányítása alapján a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóságok tevékenységét a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 

ügyrendje szerint; 

d) Együttműködik az OMMF-fel a területi munkavédelmi tanácsadók tevékenységével 

kapcsolatban; 

e) Szakmai felügyeletet lát el a Munkavédelmi, valamint a Munkaügyi Felügyelőségek 

tevékenysége tekintetében; 

f) Elvégzi a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv felügyelőségeinek 

tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését. 

2.3. A szervezeti egységet vezető igazgatóhelyettes szakmai irányítási feladatai tekintetében: 

a) Biztosítja, hogy a Felügyelőség működése megfeleljen a jogszabályoknak, belső 

utasításoknak, a törvényes és az egységes gyakorlat kialakítása érdekében az OMMF 

által kiadott módszertani és tájékoztató anyagoknak; 

b) Javaslatot tesz a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv vezetője részére a 

szakigazgatási szerv ügyrendjére és egyéb előírásra; 

c) Szakmailag ellenőrzi a felügyelők feladatainak végrehajtását, így különösen a 

törvényesség megtartását, a munkatervek teljesítését, a balesetvizsgálati 

tevékenységet, az előírt nyilvántartások vezetését, a panaszok szakszerű kivizsgálását, 

a fellebbezés alapján első fokon megteendő intézkedéseket; 

d) Megtervezi a felügyelőség munkáját az ágazati miniszter célkitűzéseinek, a 

Kormányhivatal valamint az OMMF munkatervének, a társszervekkel egyeztetett 

együttműködési célnak és egyéb szempontoknak a figyelembevételével; 

e) Meghatározza a felügyelők közötti munkamegosztás rendjét szakmai vagy területi elv 

alapján, illetve e kettő együttes alkalmazásával, valamint az azonos tehereloszlás 

elvének figyelembevételével; 

f) Szakmailag ellenőrzi a felügyelők feladatainak végrehajtását; 

g) Közreműködik a felügyelői vizsgára történő felkészítésben, a felügyelők szakmai 

ismereteinek gyarapításában; 

h) A Felügyelőséget érintő ügyészi törvényességi vizsgálat, illetve más ellenőrzésre 

jogosult hatóság megállapításairól tájékoztatja az OMMF-et; 

i) A helyi sajátosságok figyelembevételével - a Kormányhivatal és az OMMF vonatkozó 

előírásaival összhangban - gondoskodik a szabályszerű iratkezelésről. 

 

2.4. A Munkavédelmi Felügyelőség egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

tekintetében: 

a) Munkavédelmi bírságot szab ki a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a 

továbbiakban: Mvt.) 82. §-ában biztosított hatáskörében; 

b) Munkavédelmi hatósági ellenőrzést végez a Ket., az Mvt. és a vonatkozó munkavédelmi 

tárgyú rendeletek szabályai szerint, különösen: 
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ba) a munkáltatókés munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére; 

bb) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott 

technológiákra és anyagokra, a munkavállalók egészségét veszélyeztető 

anyagokkal történő munkavégzésre, illetve munkakörülményekre, valamint az 

egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére; 

bc) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek 

kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett 

intézkedésekre; 

c) A munkavédelmi felügyelő útján gyakorolja az Mvt. 84. §-ában meghatározott 

hatásköröket; 

d) Kivizsgálja a felügyelőségre érkezett vagy áttett panaszokat és közérdekű 

bejelentéseket; 

e) Foganatosítja a munkavédelmi hatósági eljárás során hozott döntések végrehajtását; 

f) A jogszabályban hatáskörébe utalt szabálysértési ügyekben, a munkavédelmi felügyelő 

útján gyakorolja a szabálysértési hatóság jogköreit; 

g) Ellátja az egyéb jogszabályban meghatározott feladatait. 

 

2.5. A Munkavédelmi Felügyelőség egyéb feladatai tekintetében: 

a) Előkészíti az adatszolgáltatásokat a Kormányhivatal és az OMMF illetékes szervezeti 

egységei részére (féléves, illetve éves gyakorisággal, az országos vizsgálatokról, illetve 

az OMMF jelentési, beszámolási kötelezettségével kapcsolatban esetenként); 

b) Az OMMF-fel kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően 

nyilvántartja a munkavédelmi bírságokat, a szabálysértési és eljárási bírságokat, 

költségtérítéseket és a felügyelői intézkedéseket, 

c) Az OMMF által működtetett FEIR rendszer szerint kezeli a felügyelői intézkedéseket és 

a hatósági munkára vonatkozó adatokat, illetve vezeti a jogszabályok által előírt 

bejelentési kötelezettségekkel kapcsolatos nyilvántartásokat; 

d) Gondoskodik a halálos munkabaleset vizsgálati anyagának az OMMF részére történő 

megküldéséről, továbbá a jogszabályok által előírt bejelentések szabályszerű 

nyilvántartásáról; 

e) Részt vesz az OMMF éves munkatervében meghirdetett cél-, és akcióvizsgálatok 

végrehajtásában. 

 

1.6. A Munkaügyi Felügyelőség egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

a) Dönt a munkaügyi bírság kiszabásáról, illetve harmadik országbeli engedély nélküli 

foglalkoztatása esetén befizetésre kötelezésről - a hatásköri elhatárolás szerint - a 

munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 7-7/A., 

illetve 6/A. §-a szerinti hatáskörében; 
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b) Elsőfokú hatósági jogkörében ellenőrzi a munkaügyi jogszabályok, így mindenekelőtt a 

Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben (a továbbiakban: Mt.) 

foglaltak hatályosulásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Ezen túlmenően 

feladata különösen a Met.-ben, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. 

törvényben és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 

engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendeletben meghatározott 

kötelezettségek betartásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása; 

c) Hatósági ellenőrzést végez elsősorban az alábbi szabályok érvényesülésére 

vonatkozóan: 

ca) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok 

alakszerűségére és kötelező tartalmi elemeinek meglétére, a munkavállalói 

jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre, továbbá a foglalkoztató írásbeli 

tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések; 

cb) a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, illetőleg megszüntetésével 

összefüggő bejelentési kötelezettségek; 

cc) a munkáltató nyilvántartási kötelessége; 

cd) az egyenlő bánásmód követelménye; 

ce) a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával 

kapcsolatos jogszabályok; 

cf) a munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadságra 

vonatkozó, jogszabályban vagy kollektív szerződésben előírt rendelkezések; 

cg) a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, 

alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, 

valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések; 

ch) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő - a munkavállalót 

megillető - igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony 

megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek; 

ci) külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről és foglalkoztatásáról 

szóló jogszabályok rendelkezéseinek; 

cj) a munkanélküli ellátások melletti foglalkoztatás feltételeire vonatkozó jogszabályok; 

ck) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység 

végzésére jogosító jogszabályok; 

cl) a munkavállalók gazdasági és társadalmi érdekei védelme céljából szakszervezet 

szervezését biztosító szabályokkal összefüggő munkáltatói kötelességek; 

cm) a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalónak, az üzemi és a 

közalkalmazotti tanács tagjának és a munkavédelmi képviselőnek a munkajogi 

védelmére, valamint munkaidő-kedvezményére vonatkozó szabályok; 

cn) a szakszervezet által kifogásolt intézkedésekkel összefüggő munkáltatói 

kötelességek végrehajtására vonatkozó szabályok; 
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co) a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói 

eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a 

teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok; 

cp) az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a 

velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény 

21. §-ában foglalt rendelkezések munkáltató általi; 

cq) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 5. §-ának 

(3)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezések fogadó szervezetek általi; 

cr) az Európai Unióhoz a Magyar Köztársasággal azonos időpontban csatlakozó állam 

állampolgára és hozzátartozója magyarországi foglalkoztatására vonatkozó - külön 

jogszabályban meghatározott - bejelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések 

megtartására; 

d) A jogszabályban hatáskörébe utalt szabálysértési ügyekben, a munkavédelmi felügyelő 

útján gyakorolja a szabálysértési hatóság jogköreit; 

e) Ellátja az egyéb jogszabályban meghatározott feladatait. 

 

1.7. A Munkaügyi Felügyelőség egyéb feladatai tekintetében: 

1.7.1. Teljesíti az adatszolgáltatásokat a Kormányhivatal és az OMMF illetékes szervezeti 

egységei részére; 

1.7.2. Az OMMF-fel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint nyilvántartja a 

munkaügyi bírságokat, befizetésre kötelezéseket, a szabálysértési és eljárási 

bírságokat, költségtérítéseket és a felügyelői intézkedéseket; 

1.7.3. Az OMMF által működtetett FEIR rendszer szerint kezeli a felügyelői intézkedéseket 

és a hatósági munkára vonatkozó adatokat, vezeti a jogszabályokban előírt egyéb 

nyilvántartásokat; 

1.7.4. Végrehajtja az OMMF éves munkatervében meghirdetett cél-, és akcióvizsgálatok 

ellenőrzési feladatait. 

 


