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

Költségvetési alapokmány (működési költségvetés)
2008. év
1 .) Fejezet száma, megnevezése:
XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM)
a.) azonosító adatai:
- törzskönyvi nyilvántartási szám:

598800

- megnevezése: ORSZÁGOS MUNKAHIGIÉNÉS ÉS FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ( OMFI)
- székhelye:

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

- szakágazati besorolása:

841318

- alapító okirat száma, kelte: 15/2007. (Mük.5) SZMM utasítás, közzétéve. 2007.
május 29.., - amelyet módosított a 31/2007.(Mük.12.) SZMM
utasítás, közzétéve 2007. december 28.
b.) szervezeti felépítése:
-Az OMFI részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű központi költségvetési szerv,
önálló jogi személy. Az OMFI tevékenyégét az Országos Munkavédelmi ls Munkaügyi
Főfelügyelőség (OMMF) elnökének irányításával végzi.
-szervezeti egységek megnevezése, létszáma:
Igazgatóság
26 fő
Gazdálkodási Egység
3 fő
Szervezési és Informatikai Osztály
6 fő
Kémiai Laboratórium
18 fő
Zaj-, Rezgés és Világítástechn. Laboratórium
6 fő
Munkahigiénés Főosztály
2 fő
Munkahig.Főo./Munkahigiénés Osztály
2 fő
Munkahig.Főo./Munkaeg. Információs Osztály
2 fő
Munkahig.Főo./Munkalélektani Osztály
1 fő
Munkahig.Főo./Élettani és Ergonómiai Osztály
2 fő
Foglalkozás-egészségügyi Főosztály
4 fő
Fogl.eü.Főo./Foglalkozási Rehabilitációs osztály
1 fő
Fogl.fü.Főo./Foglalkozás-eü.Szakellátó helyek
6 fő
Fogl.eü.Főo./Ifjúsági Szakmai Alkalmasságot Vizsg.O.
8 fő
Fogl.eü.Főo./Repülési, Hajózási és Tengerészeti Eü.Közp.
12 fő
Klinikai Főosztály
2 fő
Klin.Főo./Foglalkozási Járóbeteg Szakvizsg. O. és Szakrend.
13 fő
Klin.Főo./Klinikai Laboratórium Osztály
5 fő
Klin.Főo./Röntgen Osztály
5 fő
Klin.Főo./Foglalkozási Fekvőbeteg Osztály
3 fő
OMFI összesen
100 fő
Gazdálkodási jogköre: Az OMFI gazdálkodási jogkörét tekintve részben önállóan
gazdálkodó, részjogkörű költségvetési szerv, amely vállalkozási tevékenységet az
alapító okiratában rögzítettek szerint - a bevétele maximum 33 %-nak megfelelő
mértékben folytathat. Az OMFI gazdálkodási feladatainak ellátására a felügyeleti
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szerv, az SZMM által kijelölt önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv az
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség. Az OMFI pénzügyi-,
gazdálkodási tevékenységének feladatat, hatás-, és felelősségi jogkörök szerinti
megosztását az OMMF és az OMFI a felügyeleti szerv által jóváhagyott
együttműködési megállapodásban szabályozta. Eredeti előirányzatai felett teljes
jogkörrel, azon felüli többletbevételeivel, illetve vállalkozási tevékenysége
eredményeivel csak az OMMF elnökének jóváhagyásával rendelkezik.
-

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
- az OMFI részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott
gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése:
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF)
1024 Budapest Margit krt 85.
PIR törzsszáma: 323538
d.) tevékenységi köre:
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény módosításáról
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosításról
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásról
2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról
295/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Főfelügyelőségről
89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
321/2007. (XII.5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról
342/2007. (XII.19.) Korm. Rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék
megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól
34/2007. (XII.21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék
megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges
állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági
közvetítői díjáról
8/1983. (VI.29.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott
munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásról
6/1987 (VI.24.) EüM rendelet a keszonmunkáról
22/1991. (XI.15.) NM rendelet a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és
riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági
feltételeiről és vizsgálatáról
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§

13/1992. (VI.26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi
alkalmassági megállapításáról
27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott
expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatokról és véleményez.
5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
1106/2006.
(XI.15.)
Korm.
Határozat
a
korkedvezményes
nyugdíjrendszerrel összefüggő egyes feladatokról

§
§
§
§
§

- szakfeladat rend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:
§ 75198-8
Korszerű munkavédelem és munkabiztonság
alap szakfeladat
§ 751958

Egyéb kisegítő, kiegészítő tevékenység

§

751959

Vállalkozási tevékenység

§

731047

Műszaki tudományos kutatás és kisérleti fejlesztés

§

851275

Járóbeteg szakorvosi ellátás

§

804028

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, továbbképzés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:
§
§
§
§
§
§

Rendszerintegráció: az OMFI informatikai rendszerének teljes
felülvizsgálata, szintre hozása az OMMF anyarendszerével,
hálózatfejlesztés, üzemeltetési feltételek javítása.
Korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéssel
összefüggő hatósági feladatok ellátásában való közreműködés a.
szükséges szakértői tevékenység elvégtésével
A munkavédelmi kutatással kapcsolatos feladatok ellátása, amelyben
középtávú stratégia kialakítását kell végrehajtani.
Minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítése a szervezet
fejlesztése, korszerű módszerek és eljárások alkalmazása érdekében.
Közreműködés az OMMF munkaegészségügyet érintő jogalkotási
tevékenységében
Pályázatfigyelési rendszer kialakítása a költségvetési támogatáson túli
egyéb források bevonhatósága érdekében.

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
§
§
§

munkahigiénés, a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő
kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos
felmérésekben;
a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának
kialakításában és fejlesztésében;
munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével
összefüggő tudományos kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző
tájékoztató, szervező feladatokban;
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§
§
§

az Európai Uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi
jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban
a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén;
a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és Európai Uniós programok
végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában;
a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek
tevékenységében.

Fentieken túlmenően állami feladatként, alaptevékenységi körében:
§ Egyes meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat
működtet és tart fenn.
§ A munkahigiéne, a foglalkozás-egészségügy területén kutatási, fejlesztési
feladatokban működik közre, illetőleg ilyen jellegű kutatásokat önállóan is
végez.
- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:
§

szakmai alkalmassági vizsgálatát, járóbeteg-szakorvosi ellátást,
tanácsadást, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást, egyéb laboratóriumi
vizsgálatokat, méréseket;

§

az előjegyzés alapján behívott, illetve fekvőbeteg osztályán elhelyezett
foglalkozási betegek szakvizsgálatát, felülvizsgálatát és gyógykezelését;

§

a polgári repülő-, hajózó-, és tengerész- egészségügyi vizsgálatokat;

§

a tanulók számára szakmai alkalmassági vizsgálatot;

§

járó beteg szakrendeléseket működtet;

§

ellátja a külön jogszabályok által előírt hatósági, szakhatósági és egyéb
(engedélyezési, értékelési, regisztrációs, nyilvántartási) feladatokat;

§

feladatkörét érintően adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és
elemzési tevékenységet végez;

§

az alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során
segítséget nyújt az OMMF területi munkavédelmi felügyelőségei
munkaegészségügyi szakmai tevékenységének végzéséhez szakmai,
módszertani útmutató elkészítésével;

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:
§

munkahigiénés vizsgálatok (munkakörnyezeti műszeres- és biológiai
expozíciós mutató vizsgálatok); munkalélektani, ergometriai, ergonómiai
vizsgálatok; különböző mintában ismeretlen anyagok azonosítása és
mennyiségi meghatározása; egyéb higiénés műszeres vizsgálatok
természetes- és épített környezetben;

§

kockázat-elemzés, munkaegészségügyi kérdésekben szakértői,
szakvéleményezői tevékenység;

§

tudományos szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások
megszervezése, oktatási tevékenység.

§

könyv, jegyzet, folyóirat kiadással és terjesztéssel összefüggő
tevékenység.

- részvétel gazdasági társaságban: van
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100%-ban tulajdonosa a Munkavédelmi Kutató Közalapítvány 2007 november
18-i megszűnésekor átvett PIRAUT Kft-nek
e.) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján:
- kiadási előirányzat:

521.900 eFt

-

személyi juttatások

300.000 eFt

-

munkaadókat terhelő járulékok

96.000 eFt

-

dologi és egyéb folyó kiadások

124.900 eFt

-

felhalmozási kiadások

1.000 eFt

- bevételi előirányzat:

521.900 eFt

-

saját bevételi előirányzat:

201.100 eFt

-

költségvetési támogatás

320.800 eFt

- engedélyezett létszámkeret:

100 fő

- január 1-jei betöltött létszám:

100 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások: az informatikai, szakami eszköz beszerzések,
fejlesztések, korszerűsítések.
f.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése,
köre:
nincs
g.) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyság mutatók
megnevezése, köre:
- feladatmutatók: járóbeteg ellátás: napi szakorvosi órák száma : 2008. évi terv 78
óra; esetszám 9000 db
Iskolarendszern kívüli szakmai oktatás : az oktatásban részt
vevők száma: 800 fő csoportok száma 3
- hatékonysági mutatók: nincs
h.) tervezett teljesítmény-változás az előző évhez képest [a g.) pont alapján]:
Budapest, 2008. február 25.
__________________
Dr. Nagy Imre
Igazgató
OMFI
jóváhagyom:
__________________
Papp István
elnök
OMMF

