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Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 437 felügyelőjével vett részt a nyolc
hatóság együttműködésével 2008. február 21. és 2008. március 31. között lezajlott „KIKELET
HADMŰVELETBEN”. Az ellenőrzések elsődleges céljaként a törvénytelenül működő gazdasági
szervezetek feltárását és ezzel összefüggésben a feketemunka kiszűrését tűzte ki az OMMF. A
szabálytalan foglalkoztatással sok esetben együtt jár a munkavállalók veszélyeztetése is.
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Az akcióban 7 388 munkáltató ellenőrzésére került sor. A munkavédelemben ellenőrzött
munkáltatók 90 százaléka nem tett eleget munkavédelmi jogszabályi kötelezettségének. Minden
tizedik munkáltató súlyosan veszélyeztette munkavállalóit.

Kikelet hadműveletben ellenőrzött és szabálytalan
munkáltatók
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Az ellenőrzések megtervezésekor a hatóság felügyelői – a Csillagszóró célvizsgálat tapasztalataiból
kiindulva – hatékonyan választották meg az ellenőrzési célterületeket, melynek köszönhetően a
jogsértések feltárási aránya szinte megduplázódott. Míg a téli hadművelet során a munkaügyben
ellenőrzött munkavállalók 39 százalékának esetében került sor szabálytalanság feltárására, úgy a
„KIKELET HADMŰVELET” alatt munkaügyben ellenőrzött munkavállalók 64 százalékának
sérelmére követtek el a munkáltatók szabálytalanságot.

Ellenőrzött és szabálytalansággal érintett munkavállalók
száma (fő)
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Az ellenőrzések során a hatóság az alábbi kiemelt jogsértések feltárására helyezte a hangsúlyt:
-

Feketemunka feltárása,
Munkaidő-pihenőidő
szabályainak betartása,
Munkabérrel kapcsolatos
jogsértés,

-

Be-és leesés elleni védelem,
Villamos
berendezések
érintésvédelmi
hiányosságai,
Súlyos egészségkárosító kockázatok jelenléte
(pl.: rákkeltő expozíció, halláskárosodás,
vibrációs ártalom).

A munkaügyi hatóság az autóbontó, autójavító, színesfém-kereskedő, illetve fakitermelő
vállalkozások körében 140 munkáltató 520 munkavállalóját érintően tartott kiemelt ellenőrzést.
Ezeken a területeken minden második feltárt szabálytalanság a munkaszerződéshez és a bejelentés
nélküli foglalkoztatáshoz kötődött. E szabályszegések fele a fakitermelőknél, egyharmada a
színesfém-kereskedőknél dolgozó munkavállalókat érintette.
E területek vállalkozásainak ellenőrzéséhez jelentős segítséget nyújtottak a területileg illetékes
rendőrkapitányságok, információt szolgáltattak a lehetséges helyszínekről, és a vizsgálatokat is
biztosították.
A „KIKELET” célvizsgálat tapasztalata, hogy továbbra is az alkalmi munkavállalói könyvvel (AM
könyv) történő szabálytalan foglalkoztatás jelenti a legtöbb problémát, különös tekintettel arra,
hogy a munkáltató és a munkavállaló jellemzően együttműködve, szándékosan törekszik az adó- és
egyéb közteherfizetési-kötelezettség alóli kibújásra. Az AM könyvvel kapcsolatos jogsértésekkel
legfertőzöttebb ágazatok az építőipar, vendéglátás, kereskedelem, vagyonvédelem, és a vásárok,
piacok területén működő munkáltatók.
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A Csillagszóró hadművelet során feltárt feketén foglalkoztatott munkavállalók több mint
háromszorosát, 12 104 fő feketemunkást tárt fel a hatóság a „KIKELET” akció keretében.
A 68 427 fő összesen ellenőrzött munkavállaló közül minden ötödik munkavállaló feketén került
foglalkoztatásra.
A munkaügyi ellenőrzések során feltárt feketemunkások
száma (fő)
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Ellenőrzési tapasztalataink alapján a racionális (időben történő) ellenőrzések megléte, a
hétvégeken, ünnepnapokon és éjszaka végzett felügyelői munka célravezetőnek bizonyult. Az
akció keretében valamennyi hétvégén és ünnepnapon, illetve az éjszakai órákban is folytattak
ellenőrzést a felügyelők. A Kikelet akcióban részt vevő 437 felügyelő 85 százaléka (371 fő)
végzett a rendes munkaidőn túl is ellenőrzéseket. A vizsgálati időszak valamennyi hétvégéjén,
1397 esetben ellenőriztek a kollégák, melyből az ünnepnapokon, március 15-én 212, húsvétkor
89 ellenőrzést folytattak le.
2008. I. negyedévében 122 fantomcég, illetve egyéb engedély nélküli tevékenységet folytató
vállalkozás feltárására került sor, melyből 22 fantomcég esetében a Kikelet akció vizsgálati
időszakában éltek a felügyelőségek jelzéssel az ügyészség felé. E vállalkozások meghatározó része a
kereskedelmi ágazatban volt megtalálható. Az akció során további 49 olyan munkahelyen történt
ellenőrzés, ahol a munkáltató nem rendelkezett a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, az
árusításhoz, illetve a működéshez szükséges engedélyekkel, vagy egyéni vállalkozói igazolvány nélkül
végzett tevékenységet, illetve telephelyengedély nélkül működött.
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A munkaügyi ellenőrzésekkel párhuzamosan végzett munkavédelmi vizsgálatok alkalmával is
kiemelt figyelmet fordítottak a felügyelők az autójavító, autóbontó, a színesfém, fémhulladék
átvevő és gyűjtő, valamint a fakitermelésben érdekelt cégek ellenőrzésére. A vizsgált 2729
munkáltató 90%-a (2 466) nem tett eleget munkavédelmi jogszabályi kötelezettségének. Minden
tizedik munkáltató súlyosan veszélyes munkakörülmények között foglalkoztatta munkavállalóit.
Az autójavító vállalkozások esetében súlyos hiányosságok feltárására nem került sor ám gyakori a
fémtartalmú-, festékmaradványokkal szennyezett porok expozíciója. A bontott alkatrészek benzin,
illetve egyéb olajszármazékokkal történő szennyezése is fokozza a környezeti és munkahelyei kémiai
kockázatokat.
Az ellenőrzött autójavító, autóbontó cégek kb. 60%-a a kémiai kockázatok felmérését nem
végezte el teljes körűen. Az autóbontókra jellemzőek az elhanyagolt, szennyezett, hiányos
szociális helyiségek.
A színesfém, fémhulladék átvételében, begyűjtésében érdekelt cégek esetén főként a gázhegesztő és
lángvágó készülékek hibáit valamint a fémforgácsoló szerszámgépek védőburkolatainak
szabálytalan állapotát tárták fel a felügyelők. Ezen tevékenységi területen működő cégek a
kockázatértékelésük elkészítésekor a zajexpozíciós határértékeket általában nem vették figyelembe,
amivel a halláskárosodás lehetőségének tették ki a munkavállalókat.
A fakitermelések ellenőrzésekor leggyakrabban a vágástérre vezető utakon a figyelmeztető táblák
hiányával szembesültek a felügyelők, de a munkavégzés előtti, területre jellemző munkavédelmi
szabályok ismertetését is több esetben elhanyagolták a munkaadók, a technológiai, műveleti
utasításokban foglaltak csak részben kerültek ismertetésre. A döntendő fa környékének a kitisztítása is
el- elmaradt.
Az ellenőrzések során feltártunk olyan egyéni vállalkozó munkáltatót is, aki fakitermelési
tevékenysége során szinte minden munkavédelmi előírást megszegett.
Az ágazatban előforduló balesetveszély és a maradandó egészségkárosodások, például a zaj, a
vibrációs ártalmak, az állatok terjesztette, de emberre is veszélyes betegségek előfordulásának
lehetősége a fokozott hatósági ellenőrzés szükségességére hívja fel a figyelmet.
A „Kikelet” célvizsgálatban érintett munkáltatók egy része komolyan veszi az ellenőrzéseket, a
felügyelőket partnernek tekinti, kifejezetten együttműködést tanúsít. Ugyanakkor, változatlanul
akadtak olyan munkáltatók, akik ellenállnak az ellenőrzésnek, próbálják a felügyelők munkáját
akadályozni, akár kisebb atrocitásokkal is. Ezekben az esetekben szükséges volt a rendvédelmi
szervek jelenléte.
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