A szociális és munkaügyi miniszter
15/2007. (MüK. 5.) SZMM
utasítása
az Országos Munkahigiénés
és Foglalkozás-egészségügyi Intézet
Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételéről

1. §
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában foglaltak alapján az
Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Alapító Okiratát az utasítás
mellékleteként kiadom.

2. §
Ez az utasítás 2007. április 16-án lép hatályba.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet
a 15/2007. (MüK. 5) SZMM utasításhoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
amelyet a Magyar Köztársaság szociális és munkaügyi minisztere az Országos
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet, mint költségvetési szerv alapításáról az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIIÍ. törvény 88. §-a (1) bekezdésében, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ának (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Főfelügyelőségről (OMMF) szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a (5)
bekezdésében, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra - a következők szerint ad ki:
1. A költségvetési szerv neve: Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet
Rövidítése: (OMFI)
Angol elnevezése: Hungarian Institute of Occupational Health (HIOH)
Német elnevezése: Staatliches Institut fül- Arbeitsmedizin

2. Székhelye: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
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3. Az OMFI gazdálkodási jogköre: az OMMF szervezetén belül, jogi személyiséggel
rendelkező, részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési szerv, mely vállalkozási
tevékenységet ezen Alapító Okiratban foglaltak szerint folytathat.
4. Az OMFI az OMMF-nek a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy területén
szakmai-módszertani, szakmai irányítási, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési,
megelőző intézménye. Az OMFI az OMMF állami feladatként ellátandó alaptevékenységének
körében részt vesz
4.1. a munkahigiénés, a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati
döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben;
4.2. a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának
kialakításában és fejlesztésében;
4.3. munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő
tudományos kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző tájékoztató, szervező feladatokban;
4.4. az Európai Uniós ragállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs,
továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a
foglalkozás-egészségügy területén;
4.5. a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és Európai Uniós programok végrehajtásával
kapcsolatos feladatok megoldásában;
4.6. a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.
A munkahigiéne, a foglalkozás-egészségügy területén kutatási, fejlesztési feladatokban
működik közre, illetőleg ilyen jellegű kutatásokat önállóan is végez.
5. Alaptevékenységén belül, nem nyereségszerzés céljából végzi
5.1. az előjegyzés alapján behívott, illetve fekvőbeteg osztályán elhelyezett foglalkozási
betegek szakvizsgálatát, felülvizsgálatát és gyógykezelését;
5.2. a polgári repülő-egészségügy alkalmassági vizsgálatokat;
5.3. a tanulók számára szakmai alkalmassági vízsgálatot;
5.4. járóbeteg szakrendeléseket működtet;
5.5. ellátja a külön jogszabályok által előírt hatósági, szakhatósági és egyéb (engedélyezési,
értékelési, regisztrációs; nyilvántartási) feladatokat;
5.6. működteti a külön jogszabály által előírtakat is figyelembe véve a Munkaegészségügyi
Információs Rendszert;
5.7. feladatkörét érintően adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és elemzési
tevékenységet végez;
5.8. az alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során segítséget nyújt az
OMMF területi munkavédelmi felügyelőségei munkaegészségügyi szakmai tevékenységének
végzéséhez szakmai, módszertani útmutató elkészítésével;
5.9. az OMFI alaptevékenységéhez kapcsolódóan egyes meghatározott tevékenységekre
akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.
6. Az OMFI vállalkozási tevékenységet, alapfeladataival nem összeférhetetlen
tevékenységekre (nyereség- és vagyonszerzés céljából, ellenérték fejében üzletszerűen)
folytathat.
6.1. a vállalkozásból származó bevétele az OMFI költségvetésében tervezett összkiadás
33%-át nem haladhatja meg,
6.2. ellátható vállalkozási tevékenységei:
6.2.1. munkahigiénés vizsgálatok (munkakörnyezeti műszeres- és biológiai expozíciós
mutató vizsgálatok); munkalélektani, ergometriai, ergonómai vizsgálatok; különböző
mintában ismeretlen anyagok azonosítása és mennyiségi meghatározása; egyéb higiénés
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műszeres vizsgálatok természetes- és épített környezetben;
6.2.2. kockázat-elemzés, munkaegészségügyi kérdésekben szakértői, szakvéleményezői
tevékenység;
6.2.3. a munkavállalók, munkanélküliek és háziorvosok munkaköri és szakmai
alkalmassági vizsgálata, járóbeteg szakorvosi ellátás, tanácsadás, foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás, egyéb laboratóriumi vizsgálatok, mérések;
6.2.4. tudományos szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások megszervezése, oktatási
tevékenység.
7. Az OMFI alapítója a szociális és munkaügyi miniszter.
8. Az OMFI felügyeleti szerve: SZMM.
9. Az OMFI élén igazgató áll. Az igazgatót az OMMF elnöke javaslatára a szociális és
munkaügyi miniszter nevezi ki és menti fel. Az OMFI igazgatója felett a munkáltatói jogokat
- a kinevezés és felmentés kivételével - az OMMF elnöke gyakorolja.
10. Az OMFI működésének rendjét Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza,
melyet az OMMF elnöke hagy jóvá.
11. Az OMFI dolgozóinak jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendezi.
12. Az OMFI megszüntetése esetén a jogutód szervet az alapító jelöli ki.

A szociális és munkaügyi miniszter
16/2007. (MüK. 5.) SZMM
utasítása
az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Főfelügyelőség
Alapító Okiratának módosításáról és közzétételéről
1. §
A szociális és munkaügyi miniszter 5/2007. (MüK. 2.) SZMM utasításával közzétett
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIIÍ. törvény 89. §-ának (1) bekezdése alapján a
pénzügyminiszterrel egyetértésben módosítom.
2. §
Az Alapító Okirat módosítását az utasítás mellékleteként kiadom és közzéteszem.
3. §
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Ez az utasítás 2007. április 16-án lép hatályba.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet
a 16/2007. (MüK 5.) SZMM utasításhoz
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
A szociális és munkaügyi miniszter 5/2007. (MüK. 2.) SZMM utasításával közzétett
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Alapító Okiratát - tevékenységi
körének módosítására tekintettel - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89.
§-ának (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az állami feladat hatékonyabb
ellátása céljából, a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következő szerint módosítom.
1. §
Az Alapító Okirat 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1. Az OMMF szervezetén belül jogi személyiséggel rendelkező, a gazdálkodás
tekintetében részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési szervként az Országos
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet működik."
2. §
Az Alapító Okirat 7.1. pontja a következő új 7.1.7. ponttal egészül ki, egyidejűleg a
jelenlegi 7.1.7 - 7.1.10. pontok számozása 7.1.8. - 7.1.11. pontokra változik:
[7.1. a munkavédelem irányításának keretében]
„7.1.7. a munkavédelmi tevékenységre, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés javítására irányuló kutatásokat végez,”
3.§
Az Alapító Okirat 7.1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[7.1. a munkavédelem irányításának keretében]
„7.1.8. részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában,
együttműködik más államok szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett,
figyelemmel kíséri a munkavédelmi nemzetközi kutatási eredményeket, azok hazai
hasznosításának elősegítése érdekében,”

