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A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai
A Foglalkoztatási Hivatal Alapító Okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a Foglalkoztatási Hivatal alapító okiratát
a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv elnevezése: Foglalkoztatási Hivatal
Rövidített neve: FH
Idegen nyelvû elnevezései:
angol nyelven: National Employment Office
Német nyelven: Nationales Beschäftigungsamt
2. A költségvetési szerv székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
3. A költségvetési szerv irányító szerve és címe:
Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2–4.).
4. A költségvetési szerv illetékessége: országos
5. A költségvetési szerv besorolása:
Gazdálkodási jogkör: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
A költségvetési szerv a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. §-ának (1) bekezdése szerint központi hivatal.
6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv közfeladatát a Kormányrendelet határozza meg, mely szerint foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi, továbbá
a társadalmi párbeszéd mûködtetésével összefüggõ feladatokat ellátó központi hivatal.
7. A költségvetési szerv alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása:
– megállapítja a munkaügyi központok kötelezõ belsõ szakmai szabályzatainak elveit és fõbb tartalmi követelményeit,
– meghatározza a munkaügyi központok szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, valamint
koordinálja a munkaügyi központok munkaerõ-piaci szolgáltatásvásárlással, illetõleg a munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújtók
részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresõk ellátásával, valamint a foglalkoztatást
elõsegítõ támogatások mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat,
– meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és számítógépes
rendszereket, valamint mûködteti a Hivatal kezelésében lévõ informatikai és számítógépes rendszereket, továbbá ennek
körében fejleszti, teszteli, telepíti, módosítja a programrendszereket, és kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói
segédanyagokat,
– eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet,
– fejleszti a munkaerõ-piaci szolgáltatásokat, meghatározza a munkaügyi központok hatósági és szolgáltató tevékenységére
vonatkozó adatgyûjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat,
elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,
– javaslatot tesz a Hivatal és a munkaügyi központok informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére,
– ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak humánerõforrás-fejlesztéséhez és belsõ szakmai
képzéséhez kapcsolódó feladatokat,
– ellátja a munkaügyi központok hatósági ellenõrzési feladatainak szakmai felügyeletét,
– hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjérõl szóló
nemzetközi szerzõdések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; elbírálja a munkaügyi központok megyei (fõvárosi)
szervezete által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket,
– adatokat gyûjt és elemez a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan, a magánközvetítõk és -kölcsönzõk éves
tevékenységérõl, a külföldiek – engedély-, illetve bejelentésköteles – magyarországi foglalkoztatásáról,
– nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét, elõsegíti
az ILO és EU-tagságból adódó feladatok végrehajtását, koordinálja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – a személyek szabad
áramlásához kapcsolódó – feladatainak végrehajtását és az adatok összegyûjtését a tagállami elszámolásokhoz,
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– ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi rendszere mûködtetésének és
fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES szerveivel,
– az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES rendszer, illetõleg
a külföldön igényelhetõ és a külföldiek által a Magyar Köztársaság területén igénybe vehetõ álláskeresési támogatások egyes
kérdéseirõl,
– együttmûködik az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT
államok) foglalkoztatási szolgálataival – különös tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak
végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggõ feladatok tekintetében,
– vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait,
javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,
– közremûködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás elõkészítésében,
– ellát egyes munkaerõ-piaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében központi munkaerõ-piaci programot
dolgoz ki, javaslatot tesz munkaerõ-piaci programok indítására,
– a miniszter által megadott szempontok alapján irányítja, koordinálja a központi munkaerõ-piaci programok
végrehajtását, továbbá lebonyolítja a MAT által jóváhagyott munkaerõ-piaci programokat,
– a munkaügyi tanács állásfoglalása elõtt véleményezi a munkaügyi központ által indítandó programok tervezetét,
– 2010. április 30. napjáig ellátja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerzõdés X. mellékletének 7. és 11. cikkében meghatározott védintézkedés (a továbbiakban: védintézkedés)
kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyûjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,
– szervezi, bonyolítja, illetõleg koordinálja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetõleg más külföldi alapokból
támogatott egyes foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását,
– ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat,
– ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat,
– munkaügyi kutatásokat kezdeményez és végez,
– koordinálja a munkaügyi központok EU-támogatással megvalósuló tevékenységeit,
– ellátja a szociális partnerek munkaügyi érdekegyeztetésben való részvételéhez szükséges felkészülése
támogatásával kapcsolatos feladatokat,
– a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a hatósági és szolgáltató
tevékenységében érintett társhatóságokkal, a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel, más államok hasonló
feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintõ nemzetközi szervezetekkel, valamint egyéb szervezetekkel,
– ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat,
– ellátja a nemzetgazdasági miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.
Alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:
841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
841331 Foglalkoztatás-, munkaügyi központ igazgatása és szabályozása
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
749050 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások
856092 Munkaerõ-piaci felnõttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
855933 Foglalkoztatást elõsegítõ képzések
855935 Szakmai továbbképzések
8. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:
A költségvetési szervet fõigazgató vezeti, akit a nemzetgazdasági miniszter nevez ki és ment fel.
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9. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
– vezetõk: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény alapján;
– kormánytisztviselõk: a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alapján;
– munkavállalók: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján;
– megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
10. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje:
A költségvetési szervnek közvetlen jogelõdje nincs.
A költségvetési szerv névváltozás folytán használt megelõzõ megnevezései:
– Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Információs Központ,
– Országos Munkaügyi Központ,
– Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ,
– Foglalkoztatási Hivatal,
– Foglalkoztatási és Szociális Hivatal.
A költségvetési szerv jogutódja a 2001. január 1-jén beolvadással megszûnt Szociális és Családügyi Minisztérium Munkaügyi
Kutatóintézetnek (1066 Budapest, Mozsár utca 14.), és a 2003. december 31-én beolvadással megszûnt
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenõ Központja (8630 Balatonboglár, Hunyadi János utca
96/A) költségvetési szerveknek.
11. Záró rendelkezések:
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.
A költségvetési szerv Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter hagyja jóvá.
Jelen Alapító Okirat a Kormányrendelet záró rendelkezésének megfelelõen 2011. január 1. napján lép hatályba.
A jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal NGM/5254/16/ (2010)
számú, 2010. szeptember 30-án kelt, egységes szerkezetû Alapító Okirata hatályát veszti.
Budapest, 2010. december 27.
Iktatószám: NGM/10826/16/2010.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

