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A Kormány 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok
működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
135. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014.
(XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
135. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R81.) 1. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a foglalkoztatáspolitikáért felelős
minisztert (a továbbiakban: miniszter), a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a
továbbiakban: kormányhivatal), a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi
kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki. Ha kormányrendelet
másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó
közigazgatási hatósági ügyekben a járási hivatal jár el.”
(2) Az R81. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel
kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint
munkaügyi hatóságként a minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt
jelöli ki.”
(3) Az R81. 7. alcíme a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § Az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala át
nem ruházható hatáskörben országos illetékességgel látja el a bérgarancia támogatással
kapcsolatos feladatokat.”
(4) Az R81. 10. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal)
„p) az álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében
méltányossági jogkört gyakorol.”
(5) Az R81. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter mint munkavédelmi hatóság és a munkavédelmi feladatkörében
eljáró kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság ellátják az általános
munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatkörében eljáró a
kormányhivatal az illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést
tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.”
(6) Az R81. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkaügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal az illetékességi területén
valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől
és telephelyétől.”
(7) Az R81. 14. alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm.

rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett bérgarancia támogatással kapcsolatos
ügyek esetében a támogatást folyósító állami foglalkoztatási szerv jár el.”
(8) Az R81.
a) 5. § nyitó szövegrészében és a)–c) pontjaiban, 7. § (3) bekezdésében, 13. § (2)
bekezdésében, 14. § (4)–(5) és (7) bekezdésében, 15. § (1), (3), (5) és (7)
bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a
„kormányhivatal” szöveg,
b) 5. § f) pontjában a „járási hivatalok” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok”
szöveg,
c) IV. címében a „JÁRÁSI HIVATALRA” szövegrész helyébe a
„KORMÁNYHIVATALRA” szöveg
lép.
(9) Hatályát veszti az R81.
a) 8. § (1) bekezdés l) pont ld) alpontja,
b) 10. § (1) bekezdés h) pontja,
c) 10. § (3) bekezdés j) pont jf) alpontja,
d) 10. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (6) bekezdésében, 15. § (6)
bekezdésében az „első fokú” szövegrész,
e) 10. § (4) bekezdés f) pontja,
f) 10. § (4a) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés o) pontjában, 11. § (2) bekezdés h)
pontjában az „elsőfokú” szövegrész,
g) 11. § (1) bekezdés n) pontja.
2020. március 1-jén lép hatályba.

