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A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti

Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés)
2006. év
1 .) Fejezet száma, megnevezése:
XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM)
2.) Költségvetési szerv:
a.) azonosító adatai:
- törzskönyvi nyilvántartási szám:

323538

- megnevezése: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség,
rövidítése: OMMF
- székhelye:

1024 Budapest, Margit körút 85.

- szakágazati besorolása:

751318

- alapító okirat száma, kelte: 10/2004. (MüK. 8.) FMM utasítással [2004.
augusztus 27.] módosított 3/2003. (MüK. 1.) FMM utasítás
[2003. január 27.]
b.) szervezeti felépítése:
-szervezeti egységek megnevezése, létszáma:
OMMF Központ
OMMF Nyugat-dunántúli Munkabiztonsági Felügyelősége
OMMF Nyugat-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége
OMMF Közép-dunántúli Munkabiztonsági Felügyelősége
OMMF Közép-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége
OMMF Dél-dunántúli Munkabiztonsági Felügyelősége
OMMF Dél-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége
OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége
OMMF Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelősége
OMMF Észak-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége
OMMF Észak-magyarországi Munkaügyi Felügyelősége
OMMF Észak-alföldi Munkabiztonsági Felügyelősége
OMMF Észak-alföldi Munkaügyi Felügyelősége
OMMF Dél-alföldi Munkabiztonsági Felügyelősége
OMMF Dél-alföldi Munkaügyi Felügyelősége
OMMF összesen

135 fő
31 fő
37 fő
34 fő
42 fő
29 fő
41 fő
61 fő
90 fő
39 fő
53 fő
32 fő
54 fő
34 fő
50 fő
762 fő
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c.) szervezeti kapcsolódásai:
- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az
előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör)
megjelölése:
nincs
- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik
feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:
nincs
- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási
feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése:
nincs
d.) tevékenységi köre:
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
§
§
§
§
§

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
a fentiekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek

- szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:
§ 75123-0
Gazdasági és pénzügyi ellenőrző szervek tevékenysége
A nem államhatalmi szervek által végzett gazdasági és pénzügyi ellenőrző
tevékenység és a munkaügyi ellenőrzési tevékenység
§ 75173-5
Hatósági, (fő)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység
A hatósági, (fő)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenységet végző
költségvetési szervek tevékenysége
§ 75198-8
Korszerű munkavédelem és munkabiztonság
A munkavédelemmel összefüggő továbbképzés (oktatás, propaganda),
kutatás, fejlesztés
- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:
§
§
§
§
§
§

az intézményre vonatkozó új jogszabályi rendelkezések végrehajtása és
alkalmazása
a Nemzeti Fókuszpont működtetése
hatósági igazolások kiadása
régiós szervezeti struktúra kialakítása
távmunka lehetőségeinek kialakítása
EKG-re való csatlakozás feltételeinek megteremtése
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- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
§

Az OMMF állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében:
1. a munkavédelem irányításának keretében kezdeményezi, előkészíti és
elősegíti
1.1. a munkavédelem országos programjának kialakítását,
1.2. az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
alapvető követelményeinek, továbbá az ehhez kapcsolódó
jogoknak és kötelezettségeknek a meghatározását,
1.3. a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintését, a megállapítások nyilvánosságra hozatalát.
2. az érdekegyeztetés keretében
2.1. elnöke útján részt vesz az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos
munkavégzéssel
kapcsolatos
országos
érdekegyeztetésben,
2.2. részt vesz a Munkavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság
munkájában.
3. a jogszabály által hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben
3.1. elsőfokú hatósági jogkört gyakorol,
3.2. másodfokú hatóságként elbírálja a megyei (fővárosi) munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségek felügyelőinek közigazgatási határozatai ellen benyújtott fellebbezést,
3.3. az OMMF elnöke által
3.3.1. másodfokú hatóságként elbírálja az OMMF, továbbá a
megyei (fővárosi) munkabiztonsági és munkaügyi
felügyelőségek igazgatói által elsőfokú hatósági jogkörben
hozott határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket,
3.3.2. felettes szervként elbírálja az OMMF-nek, továbbá a megyei
(fővárosi) munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségek
igazgatóinak határozatai ellen benyújtott felügyeleti
intézkedés iránti kérelmeket.
4. külön jogszabály szerint közcélú állami információs rendszert működtet,
5. működteti az Európai Munkavédelmi Ügynökség magyarországi
Nemzeti Fókuszpontját, ellátja az ebből adódó feladatokat,
6. pénzbírságból származó bevételeiből külön jogszabály szerint támogatja
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak
megvalósulását,
7. ellátja a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze által
feladatkörébe utalt feladatokat,
8. munkaszervezete útján közreműködik a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter munkabiztonsággal összefüggő feladatainak
ellátásában.
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- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:
§

A közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvánosságáról, átláthatóbbá tételéről és ellenőrzésének bővítéséről szóló
2003. évi XXIV. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján
közzéteendő, illetőleg kérelemre közölhető közérdekű adatok
összegyűjtése, jóváhagyása és közlése

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:
nincs
- részvétel gazdasági társaságban:
nincs
e.) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján:
- kiadási előirányzat:

4.663.500 eFt

- saját bevételi előirányzat:

488.800 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata:

1.959.300 eFt

- támogatási előirányzat:

2.215.400 eFt

- engedélyezett létszámkeret:

762 fő

- január 1-jei betöltött létszám:

758 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások:

145.300 eFt

f.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése,
köre:
nincs
g.) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyság mutatók
megnevezése, köre:
- feladatmutatók:
1. Munkabiztonsági ellenőrzési vagy egyéb céllal felkeresett munkáltatók
száma (db)
2. Munkaügyi ellenőrzési vagy egyéb céllal felkeresett munkáltatók száma
(db)
3. A szervezeten kívülre kiküldött ügyiratok és egyéb anyagok száma (db)
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- hatékonysági mutatók:
1. 1 főre jutó munkabiztonsági ellenőrzések száma (db)
Kiszabott munkavédelmi bírság behajtási teljesítménye (%)
2. 1 főre jutó munkaügyi ellenőrzések száma (db)
Kiszabott munkaügyi bírság behajtási teljesítménye (%)
3. 1 főre jutó, szervezeten kívülre kiküldött ügyiratok és egyéb anyagok
száma (db)
h.) tervezett teljesítmény-változás az előző évhez képest [a g.) pont alapján]:
nincs

Budapest, 2006. február 27.
__________________
Papp István
OMMF elnök

