Az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Főfelügyelőség
tájékoztatója
a munkavédelmi felügyelők, a munkavédelmi
felügyelő tanácsadók és a munkaügyi felügyelők
igazolványáról és megbízóleveléről
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) munkavédelmi
felügyelőinek, munkavédelmi felügyelő tanácsadóinak és munkaügyi felü-gyelőinek igazolványai és
megbízólevelei 2009. augusztus 15.-én az alábbiakban ismertetett fonnátumban és tartalommal
kerülnek kiadásra. A tájékoztató közzétételévei a 2006. szeptember 15.én bevezetett igazolványok és
megbízólevelek 2009. augusztus 14-én érvényüket veszítik.
1. A munkaügyi felügyelői igazolvány leírása
Az igazolvány alapszíne: bordó
Előlap: a szervezet megnevezése, alatta zárójelben az illetékességet adó három megye neve; az
igazolvány érvényessége (visszavonásig érvényes); a felügyelő neve, a munkakör megnevezése:
munkaügyi felügyelő és az igazolvány száma (7 karakter).

Hátlap:
Az igazolvány tulajdonosa hatáskörében és illetékességi területén eljárva a munkaügyi ellenőrzésről
szóló 1996. évi LXXV. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján jogosult:
- a foglalkoztató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes bejelentési
kötelezettség nélkül hatósági munkaügyi ellenőrzést tartani;
- belépni az ellenőrzése alá tartozó valamennyi munkahelyre, akadályoztatása esetén
a rendőrség igénybevételére;
- az ellenőrzéshez szükséges nyilvántartások megtekintésére, azokról másolatok
készítésére, szükség esetén azok lefoglalására;
- az ellenőrzés során, az ellenőrzéssel összefüggésben hang- és képfelvételek
készítésére;
- a munkahelyen tartózkodó személyektől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítás
kérésére és személyi azonosságuk igazoltatás sal történő megállapítására;
- társadalombiztosítási azonosító jel használatára.
Az igazolvány tulajdonosa az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló
295/2006. (XTI.23.) Korm. rendelet 8. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint illeté-kességi
területén kívül az OMMF elnöke által kiállított megbízólevéllel tarthat hatósági ellenőrzést.
2. A munkavédelmi felügyelői igazolvány leírása
Az igazolvány alapszíne: kék
Előlap: a szervezet megnevezése, alatta zárójelben az illetékességet adó három megye neve; az
igazolvány érvényessége (visszavonásig érvényes); a felügyelő neve, a munkakör megnevezése:
munkavédelmi felügyelő és az igazolvány száma (7 karakter).
Hátlap:
Az igazolvány tulajdonosa hatáskörében eljárva a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,

valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügye-lőségről szóló 295/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet 6. §-ának (4) bekezdése alapján jogosult:
- valamennyi munkahelyen külön engedély nélkül a fent hivatkozott jogszabályokban
meghatározottak szerint hatósági munkavédelmi ellenőrzést tartani;
- a munkabalesetet, a foglalkozási megbetegedést, a fokozott expozíciós esetet
kivizsgálni, a balesetet munkabalesetté nyilvánítani;
- a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szervezett munkavégzésnek minősíteni;
- a szabálysértésekre vonatkozó külön jogszabályok szerint eljárni;
- az ellenőrzött munkaeszközökről, munkafolyamatokról kép- és hangfelvételt
készíteni;
- mintavételt eszközölni;
- az ellenőrzéssel kapcsolatos bármely iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt,
engedélyt, munkaeszközt és munkafolyamatot megvizsgálni;
- iratokat és más tárgyi bizonyítékokat végzéssel lefoglalni;
- a munkahelyen tartózkodó személyektől adatot és tájékoztatást kémi, az ügyfelet
nyilatkozat tételre felhívni;
- veszélyes tevékenység, illetőleg üzem, üzemrész, munkaeszköz, egyéni védőeszköz,
veszélyes anyag/készítmény működésének, illetve használatának felfüggesztését
elrendelni;
- a munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani;
- az ellenőrzés eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében a rendőrség
közremüködését kémi.
Az igazolvány tulajdonosa az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló
295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint ille-tékességi
területén kívül az OMMF elnöke által kiállított megbízólevéllel tarthat hatósági ellenorzést.
3. Az orvos végzettségű munkavédelmi felügyelői igazolvány leírása
Az igazolvány alapszíne: kék
Előlap: a szervezet megnevezése, alatta zárójelben az illetékességet adó három megye neve; az
igazolvány érvényessége (visszavonásig érvényes); a felügyelő neve, a munkakör megnevezése:
munkavédelmi felügyelő (orvos) és az igazolvány száma (7 karakter).

Hátlap:
Az igazolvány tulajdonosa hatáskörében eljárva a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügye-lőségről szóló 295/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet 6. §-.ának (4) bekezdése alapján jogosult:
- valamennyi munkahelyen külön engedély nélkül, a fent hivatkozott jogszabályokban
meghatározottak szerint hatósági munkavédelmi ellenőrzést tartani;
- a munkabalesetet, a foglalkozási megbetegedést, a fokozott expozíciós esetet
kivizsgálni, a balesetet munkabalesetté nyilvánítani;
- a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szervezett munkavégzésnek minősíteni;
- a szabálysértésekre vonatkozó külön jogszabályok szerint eljárni; . .

- az ellenőrzött munkaeszközökről, munkafolyamatokról kép- és hangfelvételt készíteni;
- mintavételt eszközölni;
- az ellenőrzéssel kapcsolatos bármely iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt,
engedélyt, munkaeszközt és munkafolyamatokat megvizsgálni;
- iratokat és más tárgyi bizonyítékokat végzéssel lefoglalni;
- a munkahelyen tartózkodó személyektől adatot és tájékoztatást kérni, az ügyfelet
nyilatkozattételre felszólítani;
- veszélyes tevékenység, illetőleg üzem, üzemrész, munkaeszköz, egyéni védőeszköz,
veszélyes anyag/készítmény működésének, illetve használatának felfüggesztését
elrendelni;
- a munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani;
- az ellenőrzés eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében a rendőrség
közreműködését kérni;
- megismerni és kezelni az érintett munkavállalók - egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezelésérol és védelméről szóló törvényben
meghatározott
- egészségügyi adatait;
- a munkáltatót illetve a munkavállalót adatközlésre felhívni.
Az igazolvány tulajdonosa az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló
295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint illeté-kességi
területén kívül az OMMF elnöke által kiállított megbízólevéllel tarthat hatósági ellenőrzést.
4. A munkavédelmi felügyelő tanácsadói igazolvány leírása
Az igazolvány alapszíne: zöld
Előlap: a szervezet megnevezése, alatta zárójelben az illetékességet adó három megye neve; az
igazolvány érvényessége (visszavonásig érvényes); a felügyelő neve, a munkakör megnevezése:
munkavédelmi felügyelő tanácsadó és az igazolvány száma (7 karakter), valamint "Az igazolvány
hatósági ellenőrzésre nem jogosít. "

Hátlap:
Az igazolvány tulajdonosa hatáskörében és illetékességi területén eljárva a munkavédelem-ről szóló
1993. évi XCIII. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló
295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ának e/ pontja alapján jogosult:
- illetékességi területen, valamennyi munkahelyen külön engedély nélkül a fent
hivatkozott jogszabályokban meghatározottak szerint helyszíni személyes
tanácsadást lefolytatni;
- a munkáltató érintett munkaterületén súlyos és közvetlen veszélyeztetés észlelésekor tanácsadói intézkedést megtenni;
- felhívni a munkáltatót, hogy azonnal intézkedj ék a veszélyes tevékenység, illetőleg
munkaeszköz működtetésének, használatának felfüggesztésére;
- a munkavállalók kifogásolt munkavégzéstől való eltiltásra;
- együttműködésre nem hajlandó munkáltatóval szemben hatósági intézkedést
kezdeményezni.

