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A Kormány 341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az egyes
kormányzati szakfeladatok átvételével összefüggő módosításáról
4. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
módosítása
9. §

A 94/2018. Korm. rendelet) 116. §-a a következő 25. és 26. ponttal egészül ki:
[Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a
továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„25. foglalkoztatáspolitikáért,
26. társadalmi párbeszédért”
[felelős tagja.]
10. § A 94/2018. Korm. rendelet 11. alcíme a következő 137/D. és 137/E. §-sal egészül ki:
„137/D. § (1) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében
előkészíti
a) – a mezőgazdasági foglalkoztatás tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter
együttműködésével – a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra,
b) a bérpolitika kialakítására, a munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe vehető
bérgarancia-támogatásra,
c) – az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatásának elősegítése tekintetében a
társadalmi felzárkózásért felelős miniszterrel együttműködve – a foglalkoztatás
elősegítésére – ide nem értve a közfoglalkoztatást és a foglalkoztatási rehabilitációt –
és az álláskeresők támogatására,
d) a munkaügyi kapcsolatokra,
e) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére,
f) a munkaügyi ellenőrzésre és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés szabályaira vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében – a
közfoglalkoztatás és a foglalkoztatási rehabilitáció kivételével –
a) kidolgozza a Kormány foglalkoztatáspolitikai, valamint – a
Kormány
feladatkörében érintett tagjával együttműködve – életszínvonal- és térségi kohéziós
politikai koncepcióját és érvényesíti azokat egyéb kormányzati koncepciók és
programok kialakításánál,
b) ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
c) meghatározza a foglalkoztatáspolitika és az álláskeresők ellátásának
eszközrendszerét, a munkaerőpiaci szolgáltatások szabályait és irányítja a munka-,
pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos feladatokat, elemzi és
ellenőrzi azok működését,
d) programokat dolgoz ki a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők
foglalkoztatására, a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen
munkaerőpiaci hatások csökkentésére és – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszterrel együttműködve – az atipikus foglalkoztatás bővítésére,
e) figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat, elkészíti a munkaerő-keresletre
és -kínálatra vonatkozó prognózisokat,
f) felelős a bérpolitikáért, ennek keretében

fa) kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat, és – a Kormány
feladatkörében érintett tagjával együttműködve – előterjeszti a Kormánynak a
költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására
vonatkozó javaslatokat,
fb) értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait,
fc) koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó,
érdekegyeztetéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat, és kidolgozza az
érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a kötelező
legkisebb munkabér meghatározására vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat,
g) felelős a munkavédelemért, ennek keretében
ga) irányítja a munkavédelem országos programjának végrehajtását,
gb) meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést
biztosító szabályokat, ideértve a munkahelyek, a munkaeszközök, az egyéni
védőeszközök, a munkakörülményi tényezők és a munkaalkalmasság
követelményeit, és
gc) összehangolja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
feltételeinek megteremtésében közreműködő szervek tevékenységét,
h) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának
kialakításában,
i) képviseli a Kormányt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben.
137/E. § A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelőssége keretében
a) összehangolja – a makroszintű társadalmi párbeszéd vonatkozásában – a
kormányzati szervek érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét,
b) részt vesz a gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi,
valamint fogyasztóvédelmi érdekegyeztetésben, továbbá ellátja a Kormány
képviseletét a feladatköréhez tartozó érdekegyeztető testületekben, és figyelemmel
kíséri az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtását,
c) figyelemmel kíséri a munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés folyamatait, a
munkaügyi viták és konfliktusok feloldásának rendjét, és javaslatot dolgoz ki az
érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerének
továbbfejlesztésére,
d) gondoskodik a civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának
kialakításáról és megvalósításának összehangolásáról.”
12. § Hatályát veszti a 94/2018. Korm. rendelet
a) 64. § (1) bekezdés 4. és 12. pontja,
b) 70. §-a,
c) 77. §-a.
13. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

