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�� AA szocializmus idejszocializmus idejéén az n az éérdekkrdekkéépviseleti szervezetek pviseleti szervezetek 
llááttttáák el az k el az áállami hatllami hatóóssáági feladatokatgi feladatokat

�� 1984 1984 -- OMvFOMvF lléétrejtrejöötte tte –– elvi fordulatelvi fordulat
�� 1987 1987 -- OMvFOMvF munkamunkaüügyi ellengyi ellenőőrzrzéési feladatokat is si feladatokat is 

kapottkapott
�� 1989 ut1989 utáán a munkavn a munkavéédelmi, illetdelmi, illetőőleg munkaleg munkaüügyi gyi 

felfelüügyeletgyeletéért felelrt felelőős hats hatóóssáág a munkag a munkaüügyi igazgatgyi igazgatáás s 
rréészszéévvéé vvááltlt

�� 1992. 1992. éévi XXII. tvi XXII. töörvrvéény a Munka tny a Munka töörvrvéényknyköönyvnyvéérrőőll
�� 1993. 1993. éévi CXII. tvi CXII. töörvrvéény a munkavny a munkavéédelemrdelemrőől l -- a a 

munkavmunkavéédelmi szabdelmi szabáályozlyozáás legmagasabb szints legmagasabb szintűű
jogszabjogszabáályalya

�� 1996. 1996. éévi LXXV. tvi LXXV. töörvrvéény a munkany a munkaüügyi ellengyi ellenőőrzrzéésrsrőőll

A Nemzeti MunkaA Nemzeti Munkaüügyi Hivatal Munkavgyi Hivatal Munkavéédelmi delmi 
éés Munkas Munkaüügyi Igazgatgyi Igazgatóóssáág tg töörtrtéénetenete



A Nemzeti MunkaA Nemzeti Munkaüügyi Hivatal Munkavgyi Hivatal Munkavéédelmi delmi 
éés Munkas Munkaüügyi Igazgatgyi Igazgatóóssáág tg töörtrtéénetenete

�2000 - a Munkaügyi Központtól való leválás
�2006 - regionális felügyelőségek (7 régió)
�2007 - egységes munkavédelmi hatóság (az ÁNTSZ-től a 
munkaegészségügyi hatósági-közigazgatási feladatok 
átvétele), Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-
egészségügyi Intézet (OMFI) az OMMF szervezeti részévé
válik
�2011 - a megyei (fővárosi) kormányhivatalok részei a 
munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervek, 
megyei (fővárosi) illetékesség
�2012 - Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) megalakulása
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A Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulása
�OMFI beolvadása: 2011. december 1.
250/2011. (XII. 1.) Korm. Rendelet a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi 
feladatok ellátásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

�Létszámcsökkentés végrehajtása: OMMF-nél 36%
1413/2011. (XII. 1.) Korm. Határozat a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer 
átalakításáról

�Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrejötte: 2012. január 1.
A Foglalkoztatási Hivatal bázisán, annak névmódosulásával jött létre az 
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet beolvadásával /a Munkavédelmi és 
Munkaügyi Igazgatóság önálló feladat és hatáskörrel rendelkezik/

A Nemzeti MunkaA Nemzeti Munkaüügyi Hivatal Munkavgyi Hivatal Munkavéédelmi delmi 
éés Munkas Munkaüügyi Igazgatgyi Igazgatóóssáág tg töörtrtéénetenete



55

Szervezeti integráció
2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról (Ksztv.)
Az OMMF Központi hivatal (feladata: szakmai irányítás)

288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról
A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként működő
ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: szakigazgatási szerv): a 
munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv a munkaügyi 
ellenőrzési és a munkavédelmi feladatok ellátására

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok 
kijelöléséről (hatályon kívül helyezve 2012. 01. 01. napjával)
A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi 
szakigazgatási szervének munkaügyi, ill. munkavédelmi felügyelőségét 
jelöli ki munkaügyi, ill. munkavédelmi hatóságként

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és 
a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) megalakulása - egységes központi 
hivatal
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Kormányhivatalok és központi hivatalok

70. § (1) A kormányhivatal törvény által létrehozott, a 
Kormány irányítása alatt működő központi 
államigazgatási szerv.
72. § (1) A központi hivatal kormányrendelet által 
létrehozott, miniszter irányítása alatt működő
központi államigazgatási szerv.

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
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Szakigazgatási szervek

2. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal 
szervezeti egységeként működő ágazati 
szakigazgatási szervek (a továbbiakban: 
szakigazgatási szerv):
…

12. a munkavédelmi és munkaügyi 
szakigazgatási szerv a munkaügyi ellenőrzési 
és a munkavédelmi feladatok ellátására.
…

288/2010. Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
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A fővárosi és megyei kormányhivatal szakmai irányítása
6. § (5) A szakmai irányító szerv vezetője […] a tervezett szakszerűségi és 
törvényességi ellenőrzésről szóló tájékoztatót a közigazgatás-szervezésért 
felelős miniszter útján juttatja el a fővárosi, megyei kormányhivataloknak.
6. § (6) A szakmai irányító szerv vezetője gondoskodik a szakmai irányítása 
alá tartozó szakigazgatási szervek által végzett ellenőrzések 
összehangolásáról.

A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzése
7. § (5) A szakigazgatási szervekre is kiterjedő ellenőrzést a közigazgatás-
szervezésért felelős miniszter a szakmai irányító szerv vezetője 
közreműködésével látja el.
7. § (6) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a Nemzeti 
Államigazgatási Központ közreműködésével gondoskodik a fővárosi és 
megyei kormányhivatal feletti ellenőrzések összehangolásáról.

288/2010. Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
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A Nemzeti Munkaügyi Hivatal
► foglalkoztatáspolitikai,
► munkavédelmi,
► munkaügyi,
► szak- és felnőttképzési

feladatokat ellátó központi hivatal

323/2011. Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó
szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 
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A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében

► irányítja a munkaügyi központok és kirendeltségek 
szakmai tevékenységét

► külföldi munkavállalással kapcsolatban tanácsadást 
végez 

► koordinálja a központi munkaerő-piaci programok 
végrehajtását

► szervezi, bonyolítja és koordinálja az EU pénzügyi 
alapjaiból támogatott foglalkoztatási és képzési 
programokat

► irányítja az NFSZ keretében működtetett szolgáltatások 
fejlesztését

323/2011. Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó
szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 
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A Hivatal foglalkoztatáspolitikai 
feladatkörében

Adatokat gyűjt és elemez
► a munkabérek és keresetek alakulására 
vonatkozóan
► a magánközvetítők és -kölcsönzők éves 
tevékenységéről
► a külföldiek engedély-, illetve bejelentés-
köteles magyarországi foglalkoztatásáról

323/2011. Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó
szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 
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�a szakmai szervezeti egységeken keresztül a főigazgató-helyettes ellátja 
a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek szakmai irányítását
�a felügyelőségek munkáját módszertani útmutatók, szakmai ajánlások 
és tájékoztató anyagok kiadásával, konzultációk tartásával támogatja
�a felügyelőségek szakmai munkáját értékeli
�felügyelők képzését, továbbképzését, továbbá az újonnan belépő
felügyelők vizsgáztatását megszervezi
�a felügyelőségek korrupcióellenes stratégiájának kidolgozásával 
kapcsolatos feladatokat ellátja
�elemzi és értékeli az igazgatósághoz és a felügyelőségekhez érkező
panaszokat
�ellenőrzési irányelvet ad ki (Nemzetgazdasági Közlöny)
�működteti a munkavédelmi és munkaügyi feladatai ellátásához, az 
általa kezelt adatok nyilvántartásához szükséges egységes informatikai 
rendszert
�a főigazgató-helyettes ellátja a rendkívüli állapot idején szükséges 
munkaerő meghagyásával kapcsolatosan a hatáskörébe utalt feladatokat

A munkavédelmi és munkaügyi 
igazgatóság általános feladatai
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�a munkaügyi hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami 
irányítási feladatok ellátása
�az Európai Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat 
ellátó hatóságaival való együttműködés
�a posting szabályok megtartásának ellenőrzése céljából 
tartott vizsgálatok tapasztalatairól beszámoló készítése
�a szakigazgatási szervek közreműködésével a 
munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését 
szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység 
ellátásában való részvétel

A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság 
munkaügyi állami irányítási feladatai
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�a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos 
feladatok ellátása
�jogszabály előkészítési és jogszabály-alkotási felelősségébe tartozó jogi 
normák tervezeteinek előkészítése
�munkavédelmi vonatkozású EU irányelvek harmonizálása
�területi felügyelőségek szakmai irányítása, törvényességi, szakszerűségi és 
hatékonysági ellenőrzése, másodfokú hatósági jogkör gyakorlása
�a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciós esetekkel 
kapcsolatos adatok feldolgozása, a munkabaleseti információs rendszer 
működtetése
�az Mvt.-ben meghatározott munkavédelmi információs rendszer 
működtetése
�a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati feladatainak ellátása
�bizottságok, testületek, tevékenységében való észvétel, különösen a 
szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris baleset-elhárítás, a kémiai 
biztonság és egyéni védőeszközök kijelölésével kapcsolatban
�EU – OSHA nemzeti fókuszpontja feladatainak ellátása
�a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv korábbi feladatainak 
ellátása

A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság 
munkavédelmi állami feladatai
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A Nemzetgazdasági Közlönyben jelent meg (2012. évi 
2. szám)
Munkaügy:
�a bejelentés és munkaszerződés nélküli foglalkoztatás 
visszaszorítása
�a munkabér mértékére, a munkabér védelmére, 
valamint a jogviszony megszűnésekor az igazolások 
kiadására, továbbá az elszámolás megtörténtére 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartatása
�vagyonvédelem és feldolgozóipar fokozott 
ellenőrzése
�a feketefoglalkoztatással érintett munkáltatók 
legalább 80 %-a esetén utóellenőrzést kell tartani
�a szolgáltató közigazgatás elvének érvényesítése

2012. évre szóló ellen őrzési irányelvek
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Munkavédelem:
�Megelőzést szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység
�Szabálytalanságok feltárása, az egységes, a fokozatos és 
arányos intézkedések
�Jogkövetés hiánya esetén teljes hatósági szigor
�Villamosság biztonsági szabályainak ellenőrzése 
(szabálytalanságok és munkabalesetek száma növekedett)
�A zajjal, rezgéssel, veszélyes anyagokkal, rákkeltő vagy 
mutagén anyagok expozíciójával járó tevékenységek és a
kiemelt védelemre szoruló munkavállalók csoportjai 
foglalkoztatási körülményeinek ellenőrzése (alattomos, 
érzékszervileg nem érzékelhető veszélyek)
�Veszélyes foglalkoztatási ágazatok ellenőrzésére (építőipar, a 
mezőgazdaság, a feldolgozóipar, az egészségügy és a külszíni 
bányászat)
�Pszichoszociális kockázatok értékelése
�A munkavédelmi felelősség kijátszásának visszaszorítása

2012. évre szóló ellen őrzési irányelvek



� fokozott állami védelmet igénylő társadalmi 
viszonyok folyamatos ellenőrzése 

� a jog a gyengébb fél védelmét speciális 
előírásokkal kívánja biztosítani 

� jellemzően hivatalból tartott ellenőrzések

FELÜGYELETEK SZEREPE
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A hatóság szervezeti felépítése
Központi szerv: 
�Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Igazgatóság 
�Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt

Területi szervek: 
�Megyei/Fővárosi Kormányhivatalok 
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervei
�Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
irányítása alatt



MunkaMunkaüügyi ellengyi ellenőőrzrzéést vst véégzgzőő szervekszervek

A munkavA munkavéédelmi delmi éés munkas munkaüügyi szakigazgatgyi szakigazgatáási szervek si szervek 
ááltalltaláános hatnos hatáásksköörrűű szervek (ahol jogszabszervek (ahol jogszabáály mly máás szervet s szervet 
nem nevesnem nevesíít kt küüllöönnöös hats hatóóssáágkgkéént, ott a szakigazgatnt, ott a szakigazgatáási si 
szervek jszervek jáárnak el)rnak el)
ÁÁgazati ellengazati ellenőőrzrzőő hathatóóssáágok:gok:

•• bbáánynyáászat (bszat (báányakapitnyakapitáánysnysáágok)gok)
•• a Magyar Honva Magyar Honvéédsdséégngnééll
•• a rendva rendvéédelmi szervekndelmi szerveknééll
•• a nemzetbiztonsa nemzetbiztonsáági szolggi szolgáálatoknlatoknááll

a feladatok ella feladatok ellááttáássáára ra öönnáállllóó szervezetszervezet



A hatA hatóóssáág cg cééljailjai

▪▪ Piaci esPiaci eséélyegyenllyegyenlőősséég biztosg biztosííttáásasa
▪▪ A jogellenes foglalkoztatA jogellenes foglalkoztatáás, illetve munkavs, illetve munkaváállalllaláás s 

visszaszorvisszaszorííttáásasa
▪▪ A korlA korláátozott tozott éérdekrdekéérvrvéényesnyesííttéési ksi kéépesspessééggel ggel 

rendelkezrendelkezőő munkavmunkaváállalllalóók alkotmk alkotmáányos, garancinyos, garanciáális lis 
jogainak vjogainak véédelmedelme

▪▪ Az ellenAz ellenőőrzrzéések visszatartsek visszatartóó erejerejéének nnek nöövelveléésese
▪▪ A foglalkoztatA foglalkoztatáási kultsi kultúúra javra javííttáásasa



�� A foglalkoztatA foglalkoztatáás biztonss biztonsáággáának elnak előősegsegííttéésese
�� Az egAz egéészsszsééges, higiges, higiéénnéés ks köörnyezet rnyezet éés emberbars emberbaráát t 

munkahelyek megteremtmunkahelyek megteremtéésese
�� Az Az ergonomikusergonomikus, biztons, biztonsáágos munkaeszkgos munkaeszköözzöök, k, 

ggéépek, minpek, minőősséégi egygi egyééni vni vééddőőeszkeszköözzöök k 
hasznhasznáálatlatáának nak öösztsztöönznzéésese

�� Munkabalesetek Munkabalesetek éés munkahelyi megbetegeds munkahelyi megbetegedéések sek 
megelmegelőőzzéésese

A hatA hatóóssáág cg cééljailjai
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A hatA hatóóssáági ellengi ellenőőrzrzéés jogi hs jogi háátterettere

�� 323/2011. (XII. 28.) 323/2011. (XII. 28.) KormKorm. rendelet . rendelet 
�� (hat(hatáásksköör r éés illets illetéékesskesséég)g)

�� 2004. 2004. éévi CXL. tvi CXL. töörvrvéény (ny (KetKet.).)
�� ((ááltalltaláános eljnos eljáárráási szabsi szabáályok)lyok)

�� 1996. 1996. éévi LXXV. tvi LXXV. töörvrvéény (Met.)ny (Met.)
�� (speci(speciáális eljlis eljáárráási szabsi szabáályok)lyok)

�� 1992. 1992. éévi XXII. tvi XXII. töörvrvéény (ny (MtMt.) + .) + KjtKjt., ., KttvKttv. . stbstb))
�� (anyagi jogi szab(anyagi jogi szabáályok)lyok)

�� 1993. 1993. éévi XCIII. tvi XCIII. töörvrvéény (ny (MvtMvt.).)



Met. 8/C. § (1) A munkaügyi hatóság a 
foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatai 
rendezettségével kapcsolatos adatoknak más 
szervek eljárásában történő felhasználása céljából 
hatósági nyilvántartást vezet, mely tartalmazza 
azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre 
vonatkozóan a munkaügyi ellenőrzés során a 
hatóság jogerős és végrehajtható határozata, 
illetőleg - a határozat bírósági felülvizsgálata 
esetén - jogerős bírósági határozat jogsértést 
állapított meg. 

Hatósági nyilvántartás



2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról

50. § (1) bekezdésének a) pontja szerint

Költségvetési támogatás abban az esetben 
biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója 
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek.



Közbeszerzések
A kA köözbeszerzzbeszerzéésekrsekrőől szl szóóllóó 2011. 2011. éévi CVIII. tvi CVIII. töörvrvéényny
56. 56. §§ (1) bekezd(1) bekezdéése szerint se szerint az eljaz eljáárráásban nem lehet sban nem lehet 
ajajáánlattevnlattevőő, r, réészvszvéételre jelentkeztelre jelentkezőő, alv, alváállalkozllalkozóó, , éés nem s nem 
vehet rvehet réészt az alkalmassszt az alkalmassáág igazolg igazoláássáában olyan gazdasban olyan gazdasáági gi 
szereplszereplőő, aki, aki

��gaga) a munkaviszony l) a munkaviszony léétestesííttéésséével vel öösszefsszefüüggggőő bejelentbejelentéési si 
kköötelezettstelezettséég elmulasztg elmulasztáássáával val öösszefsszefüüggggéésben ksben kéét t éévnvnéél nem l nem 
rréégebben jogergebben jogerőőre emelkedett kre emelkedett köözigazgatzigazgatáási, vagy annak si, vagy annak 
felfelüülvizsglvizsgáálata esetlata esetéén bn bíírróóssáági hatgi hatáározatban megrozatban megáállapllapíított tott éés s 
munkamunkaüügyi bgyi bíírsrsáággal [ggal [……] s] súújtott jogszabjtott jogszabáályslyséértrtéést kst köövetett el,vetett el,
vagyvagy
��gbgb) k) küülflfööldi Magyarorszldi Magyarorszáágon engedgon engedéélyhez klyhez kööttöött foglalkoztattt foglalkoztatáása sa 
esetesetéén az engedn az engedéély megkly megkéérréésséére vonatkozre vonatkozóó munkmunkááltatltatóói i 
kköötelezettstelezettséég elmulasztg elmulasztáássáával val öösszefsszefüüggggéésben ksben kéét t éévnvnéél nem l nem 
rréégebben jogergebben jogerőőre emelkedett kre emelkedett köözigazgatzigazgatáási vagy annak si vagy annak 
felfelüülvizsglvizsgáálata esetlata esetéén bn bíírróóssáági hatgi hatáározatban megrozatban megáállapllapíított tott éés a s a 
kköözponti kzponti kööltsltséégvetgvetéésbe tsbe töörtrtéénnőő befizetbefizetéésre ksre kööteleztelezééssel [ssel [……] s] súújtott jtott 
jogszabjogszabáályslyséértrtéést kst köövetett el.vetett el.
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Rendezett munkaügyi kapcsolatok

Nem nyNem nyúújthatjthatóó ttáámogatmogatáás, ha a ts, ha a táámogatmogatáás s 
igigéénylnylőőjjéével szembenvel szemben
��a foglalkoztata foglalkoztatáásra irsra iráányulnyulóó jogviszony ljogviszony léétestesííttéésséével vel 
öösszefsszefüüggggőő bejelentbejelentéési ksi köötelezettstelezettséég elmulasztg elmulasztáásasa,,

��a a harmadik orszharmadik orszáágbeli gbeli áállampolgllampolgáárr munkavmunkaváállalllaláási si 
engedengedéély, illetve EU Kly, illetve EU Kéék Kk Káártya, vagy a harmadik rtya, vagy a harmadik 
orszorszáágbeli gbeli áállampolgllampolgáárok beutazrok beutazáássáárróól l éés tarts tartóózkodzkodáássáárróól l 
szszóóllóó 2007. 2007. éévi II. tvi II. töörvrvéény szerinti, keresny szerinti, keresőőtevtevéékenyskenyséég g 
folytatfolytatáássáára jogosra jogosííttóó engedengedéély nly néélklküül tl töörtrtéénnőő
foglalkoztatfoglalkoztatáásasa
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Rendezett munkaügyi kapcsolatok

Nem nyNem nyúújthatjthatóó ttáámogatmogatáás, ha a ts, ha a táámogatmogatáás s 
igigéénylnylőőjjéével szembenvel szemben
��a munkava munkaváállalllalóói jogalanyisi jogalanyisáággal kapcsolatos ggal kapcsolatos ééletkori letkori 
feltfeltéételektelekre (idere (ideéértve a gyermekmunka tilalmrtve a gyermekmunka tilalmáát is) vonatkozt is) vonatkozóó
rendelkezrendelkezéések megssek megséértrtéése,se,
��jogszabjogszabáályban, kollektlyban, kollektíív szerzv szerzőőddéésben vagy a miniszter sben vagy a miniszter ááltal az ltal az 
áágazatra, gazatra, alaláágazatragazatra kiterjesztett kollektkiterjesztett kollektíív szerzv szerzőőddéésben sben 
megmegáállapllapíított tott munkabmunkabéér mr méértrtéékkéére re éés a kifizets a kifizetéés hats hatááridejridejéérere
vonatkozvonatkozóó rendelkezrendelkezéések megssek megséértrtéése,se,
��a a munkaermunkaerőő--kköölcslcsöönznzéésre vonatkozsre vonatkozóó nyilvnyilváántartntartáásba vsba véételtellel lel 
kapcsolatos szabkapcsolatos szabáályainak megslyainak megséértrtéésese

miatt a hatmiatt a hatáásksköörréében eljben eljáárróó illetilletéékes hatkes hatóóssáág, vagy bg, vagy bíírróóssáág a g a 
ttáámogatmogatáás igs igéénylnyléésséének idnek időőpontjpontjáát megelt megelőőzzőő kkéét t ééven belven belüüll
jogerjogerőőre emelkedett re emelkedett éés vs véégrehajthatgrehajthatóóvváá vváált klt köözigazgatzigazgatáási si 
hathatáározattal, illetrozattal, illetőőleg jogerleg jogerőős bs bíírróóssáági hatgi hatáározattal az 5. rozattal az 5. §§--banban
meghatmeghatáározott hrozott háátrtráányos jogknyos jogköövetkezmvetkezméényt alkalmazott.nyt alkalmazott.
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Bérkompenzáció hiányát 
megállapító határozatok
Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését 
ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint azon munkáltató
számára, aki a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó
értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem 
teljesíti, a jogsértést megállapító határozat jogerőre 
emelkedésétől számított két évig nem állapítható meg az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) 
bekezdés n) pontja szerinti költségvetési támogatás.

Fenti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a megállapító
határozattal érintett munkáltató a támogatást nyújtó szerv 
részére igazolja, hogy az […] érintett munkavállalók 
kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést - a 
munkaügyi ellenőrzés megkezdésének napjára 
visszamenőleg – teljesítette.





HatHatóóssáági nyilvgi nyilváántartntartáás munkavs munkaváállalllalóókrkróóll
Met. Met. 8 8 §§ (4) (4) bekezdbekezdéésese
A foglalkoztatA foglalkoztatáás els előősegsegííttéésséérrőől l éés a munkans a munkanéélklküüliek ellliek ellááttáássáárróól l 
szszóóllóó 1991. 1991. éévi IV. tvi IV. töörvrvéényben meghatnyben meghatáározott rozott áállllááskeresskereséési si 
ellellááttáásokra, illetsokra, illetőőleg a szocileg a szociáális igazgatlis igazgatáásrsróól l éés szocis szociáális lis 
ellellááttáásokrsokróól szl szóóllóó 1993. 1993. éévi III. tvi III. töörvrvéényben meghatnyben meghatáározott aktrozott aktíív v 
korkorúúak ellak ellááttáássáára valra valóó jogosultsjogosultsáág fenng fennáálllláássáának ellennak ellenőőrzrzéése se 
ccééljljáábbóól l a munkaa munkaüügyi hatgyi hatóóssáág hivatalbg hivatalbóól eljl eljáárva, havi rva, havi 
rendszeressrendszeressééggel, elektronikusan adatot szolgggel, elektronikusan adatot szolgááltat az ltat az áállami llami 
foglalkoztatfoglalkoztatáási szerv rsi szerv réészszéére azokrre azokróól a munkavl a munkaváállalllalóókrkróól, l, 
akik tekintetakik tekintetéében a foglalkoztatben a foglalkoztatóó rréészszéérrőőll
►►a) a) e te töörvrvéény 3. ny 3. §§--a (1) bekezda (1) bekezdéésséének nek a) a) pontja alapjpontja alapjáán n a a 
foglalkoztatfoglalkoztatáásra irsra iráányulnyulóó jogviszony ljogviszony léétestesííttééssééhez szhez szüüksksééges ges 
jognyilatkozatok alakszerjognyilatkozatok alakszerűűssééggéére vonatkozre vonatkozóó rendelkezrendelkezéések sek 
[Munka T[Munka Töörvrvéényknyköönyve 76. nyve 76. §§ (2) bekezd(2) bekezdéés] s] megsmegséértrtéésséét,t,
►►b) b) e te töörvrvéény 3. ny 3. §§--a (1) bekezda (1) bekezdéésséének nek b) b) pontja alapjpontja alapjáán n a a 
munkaviszony lmunkaviszony léétestesííttéésséével vel öösszefsszefüüggggőő bejelentbejelentéési si 
kköötelezettstelezettséég megsg megséértrtéésséétt jogerjogerőős s éés vs véégrehajthatgrehajthatóó
kköözigazgatzigazgatáási hatsi hatáározattal megrozattal megáállapllapíította.totta.



1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

�81. § (1) A munkavédelemre vonatkozó
szabályok megtartásának elősegítését, valamint 
ellenőrzését a munkavédelmi hatóság látja el.
�(3) 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.

Tájékoztatás és tanácsadás 
munkavédelem területén



TTáájjéékoztatkoztatáás munkas munkaüügy tergy terüületletéénn

323/2011. (XII. 22.) Korm. Rendelet

15. § (5) bekezdés
A munkavédelmi és munkaügyi 
igazgatóság - a munkavédelmi és 
munkaügyi szakigazgatási szerv 
közreműködésével - részt vesz a 
munkaügyi előírások végrehajtásának 
elősegítését szolgáló tájékoztató, 
felvilágosító tevékenység ellátásában



PartnersPartnerséégg

A szolgA szolgááltatltatóó kköözigazgatzigazgatáás s éérvrvéényre juttatnyre juttatáásasa

�� szakmai fszakmai fóórumokon valrumokon valóó rréészvszvéételtel

�� jogszabjogszabáályly--mmóódosdosííttáásokkal kapcsolatos konzultsokkal kapcsolatos konzultáácicióó,,

�� felfelüügyelgyelőősséégeken panasziroda mgeken panasziroda műűkköödtetdtetéésese

�� hathatóóssáági bizonygi bizonyíítvtváányok kinyok kiáállllííttáásasa

�� prevenciprevencióó (pl.: akci(pl.: akcióóellenellenőőrzrzéések elsek előőtti sajttti sajtóóttáájjéékoztatkoztatóó))



A hatóság honlapja

�� a jogszaba jogszabáályok vlyok vááltozltozáássáát a jogalkalmazt a jogalkalmazáást st 
segsegííttőő mmóódon bemutatdon bemutatóó ttáájjéékoztatkoztatáási si 
kköötelezettstelezettsééggéének az igazgatnek az igazgatóóssáág  jelenleg is g  jelenleg is 
eleget teszeleget tesz

�� Gyakran IsmGyakran Isméételt Ktelt Kéérdrdéések (GYIK)sek (GYIK)
�� a kiadva kiadváányok elektronikus formnyok elektronikus formáában is ban is 

letletöölthetlthetőőkk



Köszönöm a figyelmet!


