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ELŐSZÓ
Szervezetünk életében jelentős minőségi és mennyiségi eredményeket, mélyreható
változásokat hozott az elmúlt három év. Létrejött az egységes munkavédelmi és munkaügyi
hatóság, mely - a tudományos kutatási eredmények figyelembe vételével - képes komplex
megelőzési és ellenőrzési feladatok végrehajtására.
A megváltozott jogszabályi környezet, a felügyelői létszámfejlesztés jobb feltételeket
biztosított az ellenőrzés számára. A feltárt feketemunkások száma hétszeresére, a
kiszabott bírságok száma közel háromszorosára emelkedett, a behajtott bírságok összege
megduplázódott, a bekövetkezett összes munkabaleset számában 13 %-os csökkenés, míg a
halálos munkabaleseteknél 27 %-os csökkenés volt tapasztalható 2004. év eredményéhez
viszonyítva. A munkavállalók jogviszonyának rendezése hatására a befizetett járulékok
összege megtöbbszöröződött. A feltárt fantomcégek száma 2006 hasonló időszakához képest
megháromszorozódott.
A súlyos jogsértést elkövető foglalkoztatók a törvény rendelkezése alapján - mely kizárólag
az OMMF eljárásához kötődik - kizárhatók a közbeszerzési eljárásokból és nem
részesülhetnek állami támogatásban, ezzel is elősegítjük a piac tisztulását, az egyenlő
versenyhelyzet szélesebb körű megvalósítását. Napjainkig 33.257 jogsértő munkáltató került
fel hatósági nyilvántartásunkba, melyből 22.085 munkáltató nem indulhat közbeszerzési
eljárásban.
Értékközpontú megközelítést alkalmazunk munkánk során, melynek centrumában a
törvények betartása, a munkavállalók garanciális jogainak érvényesülése, kiszolgáltatott
helyzetük mérséklése és a foglalkoztatási kultúra szintjének folyamatos emelése áll. A
foglalkoztatás biztonsága az egészséget nem veszélyeztető munkahelyeket, a munkavégzéshez
szükséges eszközök, gépek biztonságát, egyéni védőeszközök biztosítását, valamint a
munkavállalók törvényes foglalkoztatását jelenti számunkra.
Az OMMF hatósági ellenőrzéseit a Partnerség szellemében végzi, jelentős hangsúlyt
helyezve arra, hogy a megelőzés egyre nagyobb szerepet kapjon a napi munka során. A
regionális szinten létrehozott, térítésmentesen igénybe vehető Munkavédelmi Tanácsadó
Szolgálattal is kifejezésre kívánjuk juttatni azt a felismerést, hogy a Bizalom-HumánumSzigor szerves egységének alkalmazásával jöhet létre a munkaerőpiac szereplői közötti
együttműködés, válhat jellemzővé a jogkövető magatartás.
Tevékenységünk fejlesztésében fontos szerepet szánunk a nyilvánosságnak. Szeretnénk
bemutatni feladatainkat, eredményeinket, kérni a jobbító szándékú észrevételeket. Ennek
egyik eszköze ez a beszámoló is.

Papp István
OMMF Elnök
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1. CÉLKITŰZÉS
Az OMMF tevékenységét az elfogadott 2008. évi Szakmai program és Munkaterv, a
kormányzati célkitűzések,

valamint

az

Európai Unió

foglalkoztatás-politikával és

munkavédelemmel kapcsolatos irányelvei alapján végzi. Jó keretet szolgáltat ehhez a 2007ben létrejött, a munkabiztonság és munkaegészségügy szerves egységén nyugvó hatósági
felépítés. A szakmai területek szorosabb együttműködése folytán egyre hatékonyabbá válnak
azok az erőfeszítések, melyek a foglalkoztatási kultúra fejlesztésére és a munkahelyi
biztonság, egészségvédelem megvalósítására irányulnak.
A több és jó minőségű ellenőrzés fokozza a visszatartó erőt, kedvezően hat a munkáltatók
jogkövető

magatartására,

emeli

a

jogbiztonságot,

csökkenti

a

munkavállalók

kiszolgáltatottságát. A feketemunka nagyarányú felderítése és visszaszorítása növeli az
állami adó- és járulékbevételeket.
Az idei évben is nagy hangsúlyt helyezünk a Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért
kezdeményezés kiszélesítésére. Ennek segítségével dinamikusan növelni szeretnénk azon
munkáltatók arányát a gazdaságban, melyek részt vesznek a törvényesség, mint érték
terjesztésében,

hozzájárulva

ezzel

az

egyenlő

versenyhelyzet

megteremtéséhez,

a

munkavállalók garanciális jogainak érvényesüléséhez és a munkaerőpiac tisztulásához. A
célokkal azonosuló munkáltatók egyre nagyobb számban jelzik csatlakozási szándékukat.
Erősödik az együttműködés a társhatóságokkal is, melynek célja a társadalmi elvárásoknak
jobban megfelelni tudó hatósági munka megvalósítása. Az információcsere, a hatáskörök
összehangolása és az együttes fellépés hatására az ellenőrzési tevékenység eredményesebb lett
a

súlyosan

jogsértő

munkáltatói

magatartás

megelőzésében,

kiszűrésében

és

visszaszorításában. Az APEH, az ÁNTSZ, az FMH, a MEBIH, az NFH, az ORFK, a VPOP és
az OMMF 2008. február 8-án együttműködési megállapodásban rögzítették a cselekvési
programot. A megvalósítás keretében lebonyolításra került a nagy társadalmi visszhangot
kiváltó Kikelet Hadművelet elnevezésű ellenőrzés, melynek eredményei kivonatosan a
beszámolóban, átfogóan pedig az OMMF honlapján (www.ommf.gov.hu) találhatók meg. Az
akciósorozat a jelenleg is zajló Kánikula Hadművelettel folytatódik.
Kiemelt feladatként határozta meg hatóságunk a törvényességen alapuló, egységes
szemléletű felügyelői eljárást, a jogsértések komplex feltárását, a törvényesség
helyreállítását, az arányossági követelmények és a fokozatosság érvényesülésének
biztosítását a szankciók alkalmazása során. Ennek érdekében a munkavédelemi és a
4
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munkaügyi szakterületen egyaránt folyamatban van a Felügyelői Kézikönyv kidolgozása, a
felügyelők szakmai továbbképzésének megszervezése.
Tovább erősítjük a megelőző tevékenységet. Hozzájárul ehhez a szociális partnerekkel,
civil szervezetekkel és a munkáltatók képviselőivel folytatott széles körű egyeztetés a
feladatok kitűzése, teljesítése során. A munkavédelmi kutatások eredményeinek átültetése a
gyakorlatba és a munkavédelmi tanácsadás is jelentős preventív erővel bír. Az év során
megjelenő tematikus szakmai tájékoztató füzetekkel is ezt a tendenciát kívánjuk erősíteni.
A tudatos fejlesztés érdekében folyamatban van az OMMF 5 éves stratégiai koncepciójának
kidolgozása, melyben a nemzetközi tendenciák, az Európai Unió iránymutatásai, a gazdaság
fejlődése és a társadalmi elvárások alapján kerülnek meghatározásra a teendők, épül tovább a
szervezet. A Munkavédelem Országos Programja – mely a 2003-2007 közötti időszakra
vonatkozóan határozta meg a munkavédelem feladatait - végrehajtásának értékelése
megtörtént és befejeződött az újabb négy évre szóló Nemzeti Munkavédelmi Politika
kidolgozása. Elindult a minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítése is a korszerű
módszerek és eljárások alkalmazása érdekében.
Bővült a nemzetközi együttműködés. Megállapodást kötöttünk a Román Munkavédelmi
Felügyelőséggel a tapasztalatcsere, valamint a határmenti területeken közös ellenőrzések
végrehajtása érdekében. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontjának
működtetésével elősegítjük a nemzetközi helyes gyakorlati példák bemutatását, a
munkavédelmi információk gyors eljuttatását a felhasználókhoz.
Továbbra is lényeges, hogy tudatosuljon, a jogsértés nem maradhat következmények nélkül.
Ennek fontos eszköze a mind nagyobb számú ellenőrzés végrehajtása, melynek visszatartó
ereje önmagában is segíti a prevenciót. Fontos módszer, az ellenőrzések térben és időben
való kiterjesztése, vagyis a nehezen megközelíthető helyeken, éjszaka, illetve a munkaszüneti
napokon történő hatósági ellenőrzés.
Egyre hangsúlyosabban jelenik meg munkánkban a jogellenesen működő szervezetek,
telephelyek feltárása, melyek a gazdaság működésére negatívan hatnak, a jövedelmet
eltitkolják, a közterhek beszedését akadályozzák.
A munkavédelmi hatóság célkitűzése a munkavégzésből eredő egészségi kockázatok,
károsodások csökkentése, a foglalkozási betegségek, munkabalesetek számának és
súlyosságának csökkentése. A munkavédelmi szakterület számára további fontos feladatot,
„kihívást” jelent - 2007. évben kibővült hatásköre révén - a munkabiztonsági és
munkaegészségügyi tevékenység mind tökéletesebb összehangolása, a helyes ellenőrzési
gyakorlat kialakítása.
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2. ELLENŐRZÉSI EREDMÉNYEK

2.1 A MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI
A munkavédelmi hatóság az elmúlt félévben is elsődlegesen a munkahelyi súlyos
veszélyeztetések és egészségkárosító hatások felderítését és az ezek elleni hatékony
intézkedések megtételét tűzte ki céljául. Kiemelt hangsúlyt kapott ebben a munkában a
munkáltatók munkaegészségügyi helyzetének ellenőrzése.
A munkavédelmi ellenőrzések számának az előző év I. félévéhez képest közel 20,5 %-os
emelkedése látható: 2007. I. félévében 10 824 munkáltató vizsgálatára, 2008. ugyanezen
időszakában, pedig 13 047 munkáltatóra terjedtek ki. Az év I. félévében, az építőipari
ágazatban 5 172, a feldolgozóiparban (a gépiparral együtt) 2 633, a mezőgazdaságban 441, a
kereskedelmi és vendéglátóipari ágazatban összesen 3 541 ellenőrzést folytattak le a
munkavédelmi felügyelők.

Az ellenőrzések eredményeként 20 281 db munkavédelmi közigazgatási határozat
született, amelyekben összesen 54 492 intézkedést foganatosítottak a munkavédelmi
felügyelők. A hatóság 1 050 alkalommal élt figyelemfelhívással az ellenőrzései során.
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2.1.1 Az ellenőrzések tapasztalatai, különös tekintettel a kiemelt ágazatokra:
Általános tapasztalat, hogy a munkáltatók jogkövető magatartása – az emelkedő számú
ellenőrzés ellenére – nem a kívánt mértékben javult. Az egészséget nem veszélyeztető
munkakörülmények megteremtése és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok
megtartása további felvilágosító, tanácsadó tevékenységet és szigorú ellenőrzéseket
igényel. Az ellenőrzések során kiemelten kezeljük azokat az ágazatokat, ahol a súlyos
veszélyeztetések leggyakrabban fordulnak elő.
a) Építőipar
Az építőipar területén 5 172 munkavédelmi ellenőrzést folytattak le a munkavédelmi
felügyelők, melynek eredményeképpen 1 121 db bírsághatározat született összesen
366 925 000 Ft, 538 db szabálysértési bírság összesen 21 210 000 Ft összegben. Az eljáró
felügyelők 1 753 esetben éltek a helyszíni bírság kiszabásának eszközével 17 928 000 Ft
összegben.
Továbbra is a legsúlyosabb veszélyeztetés és a legszigorúbb intézkedésre okot adó
hiányosság, a le-, és beesésveszélyes munkaterületek kollektív védelmének hiányosságai,
illetve - az előző hiányában - a megfelelő egyéni védőeszköz biztosításának mellőzése. Nem
alakult ki biztonságos munkavégzési kultúra, a munkavállalók csak a kényszerítés miatt
viselik a védőeszközöket (ahol viselik), de haszontalannak vélik azokat. Az egyéni
védőeszközök kiadása általában megtörténik, a használat megkövetelésében azonban gyakori
a mulasztás. Az egyéni védőeszköz biztosításának hiánya miatt 301 esetben, egyéni
védőeszköz használatának mellőzése miatt pedig 374 esetben volt szükség felügyelői
intézkedésre. Hiányzik a munkáltatói példamutatás, sok esetben a munkáltató, illetve a
képviselője, az építésvezető, vagy alacsonyabb szintű munkairányítók sem viselik a
védőeszközöket.
§

A szabadba vezető falnyílásoknál sok esetben nem biztosítják a leesés elleni védelmet.

7

2008.
I. évf.
2. szám

OMMF
§

Lapos, vagy alacsony dőlésű tetőkön a jelzőkorlátokat gyakran a szintkülönbség
szélén helyezik el. Lapos tetőkön vagy födémeken gyakran nem helyeznek el
védőkorlátot, de még csak jelzőszalagot sem alkalmaznak.

§

Az állványok vonatkozásában lényeges előrelépés tapasztalható, egyre több a
szabályos, jól kivitelezett állványrendszer. Egyre több helyen állványépítésre
szakosodott cégek végzik az állványok összeállítását, amely meghatározza a
minőséget, a kiépítés és a bontás során azonban nem gondoskodnak a leesés elleni
védelemről egyéni védőeszköz használatával. Kisebb építkezéseken jellemző a fa
létraállványok használata, amiket általában nem az előírásoknak megfelelően építenek
meg.

§

Az építés-kivitelezési munkák során egyre több helyen megtalálható a törvény által
megkövetelt biztonsági és egészségvédelmi terv. A tervek tartalma általában
sablonos, többnyire csak általánosságokat tartalmaz, nem követi az aktuális
munkafolyamatokat. Még mindig előfordul, hogy a munkavédelmi szakember által
elkészített terv csak a jogszabályokat ismétli meg. Elmondható, hogy a tervező cégek
nagy része egyáltalán nem készít biztonsági és egészségvédelmi tervet, erről a
kötelezettségről még csak tudomásuk sincs. Több esetben arra hivatkoztak, hogy a
biztonsági és egészségvédelmi tervet az építtető nem rendelte meg.

§

A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor alkalmazása sok esetben nem éri el a
célját. A nagyobb cégeknél foglalkoztatott koordinátorok gyakran 8-10 (vagy még
ennél is több) építés-kivitelezési munkaterületen látnak el ilyen feladatot, ezért
természetesen nem tudnak kellő hatékonysággal működni.

§

Kockázatértékeléssel a kivitelező cégek többsége rendelkezik ugyan, de tartalmuk,
illetve pontosságuk nem megfelelő. Elkészítésükbe a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatót (FESZ) elvétve vonják csak be.

§

Határozott javulás tapasztalható az építőipar területén a munkagépek
telepítésénél. A legtöbb esetben betartották a vonatkozó biztonsági előírásokat, és a
szükséges felülvizsgálatokat is elvégezték. A kivitelezési területeken használt
építőipari gépek műszaki állapota is javuló képet mutat. Egyre több korszerű, új
toronydarut üzemeltetnek, ahol az időszakos vizsgálatokat is elvégezték. Szinte
elvétve fordult csak elő jogosulatlan gépkezelés (típusvizsga hiánya). Építési teher- és
személyfelvonók tekintetében hasonló tapasztalatokat szereztünk.

§

A munkagödröknél, munkaárkoknál a legnagyobb veszélyt továbbra is a dúcolatok
elhagyása okozza.

§

A bontási munkákat a hatóság gyakori ellenőrzései ellenére is rendkívül veszélyes
módon végzik. A biztonságos bontás alapfeltétele a bontási terv, amely gyakran
hiányzik, vagy ha van, akkor a bontást végzők azt nem ismerik. A bontásokat sokszor
olyan alvállalkozók végzik, akiknek kiléte nehezen felderíthető, ezekben az esetekben
általában nincs szakértelemmel rendelkező munkairányító vezető sem.

§

A munkáltatók alvállalkozói szerződés láncolata több esetben szinte
kinyomozhatatlan. A jenlévő munkavállalók sok esetben azt sem tudták, hogy ki a
kivitelező, a beruházó, kivel vannak munkakapcsolatban. Ebben nyújt segítséget a
fővállalkozói felelősséget rögzítő jogszabály.

§

Az ágazatra továbbra is jellemző a nagyszámú alkalmi munkavállalói könyvvel
történő foglalkoztatás. Ezen dolgozók orvosi alkalmassági vizsgálaton csak nagyon
ritkán, vagy egyáltalán nem vettek részt.
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Az építőiparban továbbra is állandó probléma, hogy a munkáltatók nem teljesítik teljes
körűen a munkaegészségügyi szabályokban foglalt feladataikat. Ez irányú kötelezettség
teljesítésük többnyire az előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok, az ivóvíz, elsősegély-nyújtó
hely, illetve az illemhely biztosításában kimerül.
Tapasztalataink szerint a munkáltatók gyakran nem tesznek eleget a foglalkozásegészségügyi orvossal szemben fennálló tájékoztatási, együttműködési kötelezettségüknek,
így azok sem tudják teljesíteni tájékoztatási, felvilágosítási kötelezettségüket a munkavállalók
felé.
A kóroki tényezők közül a legnagyobb egészségügyi kockázatot a fizikai megterhelések és az
építőmunka során keletkező porok okozta expozíciók jelentik. Ennek ellenére építési
munkahelyeken csak elvétve lehet találkozni légzésvédő egyéni védőeszközökkel. A
felügyelőknek rendszeresen kellett intézkedni az egyéni védőeszköz hiánya miatt.
Általános tapasztalat, hogy a biztonsági és egészségvédelmi tervből a munkaegészségügyet is
érintő részek hiányoznak, de a munkavégzés hatókörében végzett egyéb tevékenységeket is
sok esetben figyelmen kívül hagyják. A felügyelők ezen esetekben intézkedtek a
kockázatértékelések kiegészítésére.
A belső szakipari munkák végzése során fellépő kémiai kóroki tényezők vizsgálata nem került
a kockázatértékelésben kiértékelésre. A felhasznált vegyi anyagok jelentős kockázattal bírnak
(pl. a ragasztók, kötőanyagok, tömítő anyagok, oldószerek stb.), melyek hatását nem teljes
körűen, vagy egyáltalán nem mérték fel, így a káros hatásuk elleni megelőző munkáltatói
intézkedések is elmaradtak. A veszélyeztetést feltáró felügyelők a kockázatértékelés
kiegészítésének elrendelésén túl azonnali intézkedéseket (foglalkoztatás megtiltása)
foganatosítottak az ártalomnak kitett dolgozók védelmében, illetve elrendelték a biológiai
monitorozás elvégeztetését.
A munkáltatók általában nem rendelkeznek az adott területre vonatkozó zaj- és
rezgésvédelmi méréssel, az ehhez kapcsolódó egyéni védőeszköz szabályozás is elmaradt,
illetve hiányos volt. Az egyéni védőeszköz juttatás rendje az építőipari cégek nagy
többségénél nem volt maradéktalanul szabályozott.
b) Mezőgazdaság
A mezőgazdaság területén 441 munkavédelmi ellenőrzést folytattak le a munkavédelmi
felügyelők, melynek eredményeképpen 47 db bírsághatározat született összesen
17080000 Ft, 50 db szabálysértési bírság összesen 1991000 Ft összegben. Az eljáró
felügyelők 68 esetben éltek a helyszíni bírság kiszabásának lehetőségével 740000 Ft
összegben.
A nagy mezőgazdasági szövetkezetekre elmondható, hogy ahol a termelési körülmények jók,
az adottságok kedvezőek, a munkavédelemre is figyelmet, pénzt fordítanak, főleg a
munkaeszközök, munkahelyek korszerűsítése révén (átköltözések korszerűbb telephelyekre,
új szárítóberendezések építése, korszerűbb betakarító -és munkagépek, stb.). Ezek a
munkáltatók általában a „külsős” munkavédelmi szakember helyett saját, munkavédelemmel
megbízott személyt foglalkoztatnak.
A rosszabb, kedvezőtlenebb adottságú, vagy kisebb létszámú mezőgazdasági tevékenységet
folytató munkáltatónál sajnos a munkavédelem helyzete sem megnyugtató. Általában állandó
munkavédelemmel megbízott szakemberük sincs, általános a kockázatértékelés hiánya, a
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veszélyes munkaeszközök felülvizsgálatának elmaradása. Az elavult berendezések, a
helyileg javított munkaeszközök állandó veszélyforrásként jelennek meg. Növényvédelmi
szakembert megfizetni nem tudnak, a veszélyes vegyi anyagok kezelése gyakran nem
megfelelő, szabálytalan, az erre vonatkozó ismeretek is hiányosak.
Az állattenyésztési ágazatban továbbra is a legnagyobb probléma az épületek elavult,
esetenként veszélyes állapota. Kicsi az ágazat jövedelmezősége, így nincs lehetőség olyan
jelentős fejlesztésre, mint pl. az épületek felújítása. Előrelépést jelent viszont, hogy a
takarmánykiosztó kocsik kardánhajtásainak burkolatlansága egyre kevesebb esetben fordul
elő, melynek oka az új takarmánykiosztók üzembe helyezése, amelyeknél a konstrukció nem
kardános kivitelű.
A permetezési technológiánál szabálytalanságot ritkán tapasztaltunk, a szükséges egyéni
védőeszközök a rendelkezésre álltak, azokat a munkavállalók előírásszerűen használták. Gond
volt viszont, hogy a használt veszélyes anyagok, illetve veszélyes készítmények biztonsági
adatlapjai nem mindig álltak a rendelkezésre.
c) Kereskedelem és vendéglátás
A kereskedelem és vendéglátás területén összesen 6 183 esetben volt szükség felügyelői
intézkedésre, üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok miatt 2 820,
létesítmények érintésvédelmével kapcsolatban pedig 803 intézkedést tettek.
A nagy üzletláncoknál a munkakörnyezet megfelelő műszaki színvonalú, a raktározás,
anyagmozgatás gépesített. A gyakran időkényszer mellett végzett anyagmozgatás, kapkodó
munkavégzés jelenti az egyik legnagyobb baleseti veszélyt. A telepített állványok szinte
mindenütt megsérültek, mert a targoncák nekik ütköztek.
Jellemző a zsúfolt anyagtárolás. A magasban elhelyezett, megbontott egységrakatok
különösen veszélyesek a tárgyak leesési veszélye miatt. A targoncák hangjelző
berendezéseinek, rögzítő fékeinek üzemképtelensége is visszatérő probléma.
Annak ellenére, hogy ezekben az egységekben jelentős számú lábsérüléses baleset fordult elő,
szinte minden ellenőrzésünkkor több munkavállalót kellett eltiltani a munkavégzéstől, mert
nem használták a szükséges védőcipőt.
Az anyagmozgató gépek kezelői zömében rendelkeztek megfelelő jogosultsággal, és a gépek
műszakos vizsgálatát elvégezték.
A kis létszámot foglalkoztató kereskedelmi egységeknél a leggyakoribb szabálytalanság a
közlekedési utak eltorlaszolása, rakodóhelyként való használata. Az egyéni védőeszköz
juttatási rend meghatározására ritkán került sor.
Az ágazatban a munkabalesetek jellemző módon a kézi anyagmozgatás, és az éles tárggyal
történő érintkezés során következtek be.
A vendéglátás területén jellemző volt a konyhák hibás, botlásveszélyes járófelülete, a
villamos munkaeszközök elhanyagoltsága. Több alkalommal találtunk labilis, rögzítetlen
állványokat is.
A kockázatértékelések színvonala a vendéglátás területén sem megfelelő.
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A kereskedelem és a vendéglátás területén a foglalkozás-egészségügyi ellátás továbbra sem
volt maradéktalanul biztosítva. A munkáltatók a jogszabályban is előírt munka-egészségügyi
kötelezettségeiket nem teljes körűen végezték el. Általában a feladat elvégzés kimerül az
alkalmassági vizsgálatok elvégeztetésében. A munkáltatók többsége nem is tudja, hogy
milyen foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatok terhelik.
Az orvosi vizsgálatok rendjét a munkáltatók jelentős része nem, illetve hiányosan szabályozta.
Ahol volt szabályozás, ott jellemzően csak az életkor szerinti gyakoriság volt megjelölve, a
vizsgálatok irányára jellemzően nem tértek ki. Ennek ellenére a vizsgálatokat legtöbb esetben
(előzetes, időszakos) elvégezték.
A kereskedelemben a kóroki tényezők közül a fizikai munka (kézi anyagmozgatás) által
okozott fizikai túlterhelés a jellemző, ami több esetben kényszer testhelyzettel párosult.
Általánosságban
szinte
valamennyi
munkáltatónál
jellemző
a
veszélyes
anyagok/készítmények szabálytalan tárolása. A felügyelők intézkedései e két kérdésben a
kockázatbecslés/kockázatértékelés elvégzésére, illetve az alkalmasság orvosi vizsgálatára,
illetve a felhasznált anyagok vonatkozásában a biztonsági adatlapok meglétére irányultak.
d) Feldolgozóipar és gépipar
A feldolgozóipari ágazat területén (a gépiparral együtt) tevékenységet végző munkáltatóknál
2 633 ellenőrzésére került sor 2008. I. félévében, ez az összes látogatás 20,2 %- a. A
feldolgozóipar területén 180 esetben alkalmaztak a munkavédelmi felügyelők bírságot,
összesen 70 420 000 Ft összegben. A gépipar területén 117 esetben szabott ki munkavédelmi
bírságot a hatóság, összesen 56 975 000 Ft összegben.
Az élelmiszeripar területén a termelő-berendezések, gépek átlagos életkora magas, műszaki
színvonaluk általában alacsony. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy ezen a területen
tevékenykedő gazdálkodó szervezetek az elmúlt években jelentősnek mondható
korszerűsítéseket hajtottak végre, amelyek a létesítmények, élelmiszeripari feldolgozó-,
csomagológépek és az anyagmozgató eszközök terén jelentettek lényeges fejlődést
munkavédelmi szempontból is.
Az ellenőrzések alkalmával tapasztalt jellemző hiányosságok a gépek burkolatainak hiánya,
továbbá az egyéni védőeszköz használatának elmulasztása volt.
Az italgyártó ágazathoz tartozó termelő területen viszonylag modern gépek üzemelnek. Az
ellenőrzések tapasztalata, hogy az elhanyagolt karbantartás miatt a műszaki állapot jelentős
mértékben elmarad az elvárásoktól. Az ellenőrzések alkalmával tapasztalt jellemző
hiányosságok a veszélyes terek (pl. palettázó) és a berendezések burkolatainak hiánya,
továbbá a védőeszköz használatának elmulasztása.
A húsipar területén dolgozó munkavállalók többsége használta az egyéni
védőfelszereléseket. A munkaeszközök biztonsági berendezéseinek vizsgálatánál nagy
számban találtunk nem megfelelően működő, vagy hiányzó védőberendezést, különösen az
elromlott, vagy szándékosan kiiktatott reteszelő berendezések okoztak veszélyt. A villamos
érintésvédelmi felülvizsgálatokról a munkáltatók egynegyede nem tudott érvényes
jegyzőkönyvet bemutatni.
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A fafeldolgozást, illetve bútorgyártást végző munkáltatóknál a munkabiztonsági körülmények
és a felhasznált gépek műszaki színvonala az előző időszakhoz képest nem változott. A
kisüzemek épületeinek műszaki állaga romlott, a megmunkáló gépek elavultak, üzemeltetési
dokumentációval csak részben rendelkeztek.
A hagyományos faipari gépek esetében a védőburkolatok hiánya, vagy nem megfelelő
védőképessége miatt több esetben került sor felügyelői intézkedésre. A munkáltatók jelentős
része a faipari technológiában felhasznált veszélyes vegyi anyagok kémiai kockázatértékelését
nem végezte el. Több munkahelyen a telepített porelszívás nem megfelelően üzemelt.
A nyomdaüzemeknél a munkavédelmi helyzet alapvetően nem változott, a nyomtatási
technológiai fejlesztések, valamint a beszerzett, viszonylag új berendezések ellenére sem.
A szitanyomtatás területén a munkavédelmi helyzet jelentősen romlott. Az ellenőrzések során
azt tapasztaltuk, hogy a visszaesést a kémiai biztonságra vonatkozó előírások, és a
technológiai fegyelem megsértése mellett, a gépek műszaki állapotának elhanyagolása idézte
elő. Az ellenőrzött munkáltatók egy részénél a közvetlen áramütés elleni védelem hiánya
(burkolatok, fedelek eltávolítása) okozott közvetlen veszélyt.
A textiliparban az elmúlt időszakhoz viszonyítva említést érdemlő javulást nem lehetett
tapasztalni, továbbra is régi gépek üzemeltetésével végezték a tevékenységet. Az anyagiak
hiánya miatt kevés pénz jut a létesítményekre, így a padozatok botlásveszélyességének
megszüntetésére, a munkahelyek zsúfoltságának csökkentésére. A varrodákban tartott
ellenőrzések során még mindig találhatóak voltak olyan ipari varrógépek, melyről hiányoztak
azon védőszerkezetek, amelyek rendeltetése a kezek a varrótű és a vágókészülék zónájába
kerülésének megakadályozása. Tartozékokat (pl. gomb, kapocs stb.) rögzítő gépeknél
előfordult, hogy nem voltak ellátva szemvédő szerkezettel.
A fémfeldolgozó ágazathoz tartozó munkáltatók legnagyobb része még mindig korszerűtlen
üzemekben, elavult gépekkel dolgozik. A régi munkaeszközöket, a 20-30 éve hatályos
előírásoknak megfelelően gyártották le, korszerűsítésükre anyagi és technikai háttér hiánya
miatt nem került sor. Az ágazatban legtöbb munkabiztonsági intézkedést a gépek állapota
miatt kellett meghozni, de több esetben előfordult az egyéni védőeszközök hiánya is. A
vasiparban jellemző hiányosság, hogy a munkáltatók nem tételezik fel, hogy a tevékenységük
során a munkavállalókat a megengedettnél nagyobb zajártalom érheti, és ennek következtében
zajmérést sem végeztetnek. Kritikus egészségkárosító tevékenység a hegesztés, ahol a
technológiából adódóan gázok-gőzök szabadultak fel. A hegesztő munkahelyeknél mind
gyakrabban teremtették meg a helyi elszívás lehetőségét, megfelelő használatuk azonban nem
mindenhol történt meg. Több esetben nem volt biztosítva a fő- és üzemmód kapcsolók
zárhatósága, korszerűtlen volt a benyúlás elleni védelem, a hidegalakító gépek munkatér
védőburkolatainak hiányosságai okoztak gondot.
A feldolgozóiparban a foglalkozás-egészségügyi ellátás általában biztosított.
A munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi orvos közötti kommunikáció esetleges, de
lényegesen gyakoribb, mint az egyéb ágazatok tekintetében. Az alkalmassági vizsgálatok
rendjét a feldolgozóiparban a vállalkozások többségében írásban szabályozták, a szabályozás
kitér az előzetes és időszakos, valamint a záró vizsgálatok körére. Ugyanakkor előfordult,
hogy a szabályozás nem volt konkrét munkakörökre lebontva.
Annak ellenére, hogy a feldolgozóiparban szinte az összes kóroki tényező megtalálható,
bejelentett foglalkozási megbetegedések csak elvétve fordulnak elő.
Munkaegészségügyi szempontból kockázati tényezőként jelentek meg a felületkezelés során
alkalmazott festékek, bevonó-anyagok okozta légszennyezés, emiatt - pl. az oldószerekkel
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kapcsolatban nem megfelelően megválasztott egyéni védőeszköz okán – többször kellett a
felügyelőknek intézkednie.
A feldolgozóiparban továbbra is a zaj veszélyezteti leginkább a munkavállalókat. Azonban az
érdekeltségi viszonyok miatt a fokozott expozíciós esetek, illetve foglalkozási
megbetegedések bejelentése elmarad. A felügyelők intézkedései itt a zajmérések
elrendelésére, illetve a megfelelő egyéni védőeszközök biztosítására irányultak.
2.1.2 Súlyos munkavédelmi jogsértések, a be-és leesés elleni intézkedések:

2008. első félévben 32 801 fő veszélyes munkakörülmények közötti foglalkoztatását tárta fel
a hatóság.
A munkavállalók testi épségét és egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatókkal szemben
a jelentés időszakában 1634 alkalommal került sor munkavédelmi bírság kiszabására összesen
569 710 000 Ft értékben. Ezekben az esetekben a hiányosság jellegétől függően sor került
további tevékenység végzésének megtiltására, a további foglalkoztatás megtiltására, az
előírásoknak nem megfelelő munkaeszköz használatának felfüggesztésére. A munkavédelmi
bírság alapját képező legsúlyosabb kirívó szabálytalanságok a következők voltak:
§

A súlyos munkavédelmi jogsértések leggyakrabban építkezéseken fordulnak elő,
szinte nem található olyan építkezés, ahol a leesés elleni műszaki védelem megfelelő
lenne, illetve ennek hiányában a munkavállalók a szükséges egyéni védőfelszerelést
használnák.

§

Az állványoknál, a födémnyílásoknál, a lépcsőknél, a nyílászárók részére kialakított
nyílásoknál még mindig gyakori a leesés elleni védőkorlát, illetve lefedés hiánya.

§

A munkaárkok kialakítása előtt, illetve az egyéb mélyépítési munkáknál még mindig
előfordult, hogy nem végeztek talajmechanikai vizsgálatot. A munkaárkok
kialakítása során több esetben eltértek a tervben foglaltaktól, például a rézsű
kialakításánál.

§

A földmunka során a munkagödör kialakításánál a dúcolás vagy kitámasztás valamit
ezekkel egyenértékű beomlás elleni védelem az esetek döntő többségében nincs
kiépítve.
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§

Védőberendezések, védőburkolatok hiánya, szabálytalan kialakítása.

§

Érintés elleni védelem biztosításának hiánya.

2.1.3 Munkaegészségügyi jogsértések
Kiemelt érdemi intézkedéseink száma harmadával nőtt az előző negyedévhez képest: 2008. I.
félévében 5063 kiemelt érdemi munkaegészségügyi intézkedés született. A leggyakoribb
súlyos jogsértések:
§

Előzetes, időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok hiánya.

§

Egyéni védőeszközök biztosításának hiánya, használatának elmulasztása (építőiparban
védősisak, leesés elleni védelem, zajvédelem, légzésvédelem).

§

A rákkeltő anyagokkal történő munkavégzés bejelentésének elmulasztása, illetve az
alapvető mérések elmaradása.

Kiemelt munkabiztonsági intézkedések megoszlása

Tartalmilag rossz vag y hiányos kockázatértékelés veszélyes munkafo-lyamatoknál,
technológiánál, munkaeszköznél
tevékenység
3%
Létesít-mények érintés-védelme
6%

Munkavédel-mi üzembe-helyezés
Időszakos biztonsági felülvizsgálat
elmulasztása
elmulasztása
2%
2%
Védőberen-dezések működésképtelensége, hiánya
3%
Kockázat-értékelés hiánya veszélyes
munkafo-lyamatoknál, technológiánál,
munkaeszköznél
3%

Munka-eszközök érintésvédelmi problémái
9%

Eg yéni védőeszköz használatának
elmulasztása
5%
Be- és leesési veszély
15%

Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonság technikai hiányosság ok
35%

Baleset nem megfelelő kivizsgálása
1%
Baleset minősítésének, bejelentésének
elmulasztása
2%

Emelő munkaeszköz, tevékenység
üzemeltetési szabályainak megszegése
8%

Egyéni védőeszköz biztosí-tásának hiánya
6%

Kiemelt munkaegészségügyi intézkedések megoszlása

Biztonsági adatlap(ok)ra és a v eszély es
any agokra v onatkozó ny ilv ántartás
hiány a
11%
Egy éni v édőeszköz ártalmassága v agy
konstrukciós hibája
2%

Határértéket meghaladó
expozícióban v aló
f oglalkoztatás
Kockázatbecslés és azbeszt-koncentráció
1%
mérés értékelés elmulasztása
1%
Megelőzésre, expozíció csökkentésre
v onatkozó előírások megsértése
1%
A munkav állalók munkahely en történő
egy éni v édőeszköz használatának
minimális egészségv édelmi
köv etelmény einek megszegése
23%

Előzetes alkalmassági v izsgálat
elmulasztása
20%

Sérülékeny csoportok f oglalkoztathatóságáv al, alkalmasságának
megítélésév el kapcsolatos speciális
szabály ok megszegése
2%

Alkalmassági v izsgálatok rendjét érintő
előírások megszegése (írásos
szabály ozás, v izsgálatok előírásai,
biológiai monitorozás, gy akoriság
kérdései, stb.)
39%
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2.1.4 Munkabalesetek, kirívó jogesetek
§

Egy építőanyagipari társas vállalkozás munkavállalói kb. 7,5m magasságban
LIEBHERR típusú beton keverőgép puttonyfelvonó hajtóművének javítását végezték.
Az egyik munkavállaló a munkavégzés helyszínéről lefelé jövet lezuhant,
életveszélyesen megsérült. A munkavégzés helyszínének biztonságos megközelítését
nem alakították ki, a szerelési munkahelyen a leesés elleni védelmet műszaki
megoldással nem biztosították. A biztonságos munkavégzéshez szükséges egyéni
védőfelszerelések a fejvédő sisak, biztonsági heveder nem állt a munkavégzés
helyszínén rendelkezésre.

§

A 16m-en lévő treppnizett munkaszinten 2 fő vasszerkezet-szerelő munkavállalók a
munkaszint íves vaszsaluinak elhelyezését végezték, miközben a leesés elleni védelem
(védőkorlát, leesés elleni egyéni védőeszköz) nem volt biztosítva. A létráról a 3m
szintmagasságban kiépített belső merevítő vasszerkezetre léptek a dolgozók, melynek
elemei között leesési veszély állt fenn. A további 4x3m-es szintmagasságokat
függőlegesen a vasszerkezetre akasztott, elmozdulás ellen nem rögzített függőlétrákon
történt.

§

Az épület homlokzati fala előtt felállított készelemes könnyűállvány déli sarkánál álló
villamos légvezeték tartóoszlop szigeteletlen szélső áramvezetője az állványzat külső
síkjától 0,50m távolságra volt. A homlokzat előtt felállított teljes állványrendszer
elemei fémes kapcsolatban álltak egymással. Az állvány 2. és 3. munkaszintjein, az
állványvégeken a leesés elleni védelem nem volt biztosítva. Az állvány 4. és 5.
munkaszintjein, az állványvégeken a leesés elleni védelmet 1m magasan elhelyezett
egysoros korlát biztosította.

§

Tízemeletes panelház szigetelésénél használt függő munkahíd telepítésénél,
áthelyezésénél a munkavállalók 30 m magasságban a tetőszerkezet szélén, valamint a
tartó konzolon hasalva leesés elleni védelem nélkül végezték munkájukat. (két külön
munkáltató esetében).

§

Több építkezésen találkoztunk ollós, vagy hidraulikus személyemelővel, melynek
kezelője nem rendelkezett a szükséges jogosítvánnyal. Egy esetben a dolgozó egyedül
végezte a munkáját hidraulikus személyemelőből, a kosár emelése közben a 6 m
magasban lévő betongerenda és a kosár széle közé szorult. A dolgozó orvosi
alkalmassági véleménye szerint magasban nem végezhet volna munkát.

§

Egy Kft. 5 fő munkavállalója a B. Bútorgyár épületeit bontotta Veszprémben. A
fémszerkezetű épületek bontásához a munkáltató egy forgalomból kivont járműre
szerelt darut biztosított a munkavállalók számára, melynek semmiféle felülvizsgálata
nem történt meg. A bontást olyan 5-6 méter magas mobilállványról végezték, melynek
munkaszintjein védőkorlát nem volt elhelyezve. A munkavállalók védősisakot az
építkezésen nem viseltek. 2 főt feketén foglalkoztatott a munkáltató.
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2.2 A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI
A munkaügyi hatóság 2008. január-június hónapokban 19 586 munkáltatót ellenőrzött. A
vizsgálatok a munkáltatók 63,7%-ánál találtak jogsértéseket, amelyek az ellenőrzésbe vont
munkavállalók (107 363 fő) közel 60%-át érintették.

Változatlanul magas számban tártunk fel feketefoglalkoztatást (40 521 fő): az összes
munkaügyi szabályszegéssel érintett munkavállalók kb. 40%-a munkaszerződés és bejelentés
nélkül dolgozott. Az I. félévben feltárt, feketefoglalkoztatással érintettek száma 25%-kal
több a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ugyanakkor már érezhető a hatása a
legfertőzöttebb ágazat kiemelt ellenőrzésének, figyelemmel arra, hogy az idén a
feketemunkások 25%-a esett az építőipari vállalkozásokra, míg 2007. január-június
hónapokban a feketefoglalkoztatás fele volt megtalálható ebben a körben, hasonlóan az I.
negyedéves adatok összevetéséhez.
Az építőipari vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatához hasonlóan az I. féléves adatok
tanúsága szerint is javult a feldolgozóipari munkáltatók „bejelentési kedve”. A 2007. év első
hat hónapjában a feketefoglalkoztatás több mint 12%-a erre az ágazatra esett, míg az idén ez
az arány csak 8%.
Ugyanakkor a 2007. év hasonló időszakának vizsgálati eredményeihez képest romlott a
vagyonvédelmi vállalkozások jogkövető magatartása (2007. I. félév: 7 %, 2008. I. félév:
10%). Feltehetően a kiemelt célvizsgálatok keretében folytatott nagyobb számú vizsgálatnak
is köszönhetően jelentős romlás tapasztalható a vendéglátóipari munkáltatók körében is.
Tavaly az első félév adatai szerint a feketefoglalkoztatás alig 5%-a esett erre az ágazatra, míg
2008. első hat hónapjában ez az arány elérte a 17,5%-ot. A kereskedelem területén fellelt
bejelentés nélküli munkavállalók száma változatlan a tavalyi hasonló időszak adataihoz
képest (4-5%).A korábbi évekkel ellentétben továbbra is ugrásszerűen nőtt [2008. I. félév:
22 352 fő; 2007. I. félév: 4729 fő] a szabadsággal kapcsolatos jogsértések köre, a
szabálytalanságok közül minden ötödik még mindig e szabályszegésből adódott.
Változatlanul jellemző a munkaidővel, pihenőidővel, rendkívüli munkavégzéssel
összefüggő szabálytalanság. Ezek a jogsértések január-június hónapokban közel 19 000
munkavállalót érintettek, elsősorban a feldolgozóiparban, illetve a kereskedelem, vendéglátás
területén.
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A munkaidő és pihenőidő szabályainak megszegését – elsősorban a feldolgozóiparban,
vendéglátásban és kereskedelemben [az összes ilyen jogsértés 2/3-a ezekben az ágazatokban]
– gyakorta próbálják a munkáltatók a munkaidő-nyilvántartás hiányával, vagy adatainak
valótlan kezelésével leplezni (összesen 14 109 főt érintően).
A kötelező legkisebb munkabér szabályainak nyílt megsértése változatlanul ritka, de mégis
megállapítható egy kisebb növekedés az [2008. I. félév: 757 fő] a 2007. I. félévében
tapasztaltakhoz képest (479 fő). E szabálytalanság közel felét a feldolgozóipari (gépipar)
munkavállalók sérelmére követték el az első hat hónapban.
A 2008. I. félévében feltárt jogsértéseket elkövető 12 480 munkáltató közül 5838
vállalkozással szemben alkalmazott az OMMF munkaügyi bírságot, összesen
2 871 595 000 Ft összegben.

2.2.1 A feketemunka feltárásának összesített tapasztalatai
A munkavállalók többsége tudja, hogy szabálytalanul alkalmazzák, de a munkahelyhiány
miatt kiszolgáltatott, „kénytelen” beleegyezni a feketefoglalkoztatásba. Egyre ritkább az az
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eset, amikor a munkavállaló a felügyelőségen, vagy a helyszíni ellenőrzés során szembesül
azzal, hogy a munkáltató bejelentési kötelezettségének nem tett eleget vele kapcsolatban.
Meglepően gyakori az a jelenség is, hogy a munkavállaló maga kéri bejelentésének
„elmulasztását”. Az ilyen esetek mögött legtöbbször az áll, hogy a feketemunkás a
munkanélküli ellátását is szeretné megtartani az alkalmi keresete mellett, amelynek összegét
bejelentés hiányában a közteherfizetés sem csökkenti. Ezek a munkavállalók jelentősen
akadályozzák az ellenőrzéseket. (nem a valóságnak megfelelően nyilatkoznak, nem
működnek együtt). Így pl. nem jelölnek meg munkabért, vagy más, pénzben kifejezhető
ellenszolgáltatást. Ez a kibújási kísérlet azonban jellemzően nem vezet eredményre, mert az
„ingyenes” munkavégzésre hivatkozástól függetlenül a felügyelő megalapozottan minősítheti
a felek közötti jogviszonyt munkaviszonynak. Az ilyen esetek többségében a munkáltató és a
munkavállaló közötti kapcsolat jellege (nincs rokoni kapcsolat) nem indokolná az ellenérték
nélküli munkavégzést vagy a munkavállaló nem tudja megjelölni, hogy miből tartja fenn
magát.
Munkaszerződés és bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén a munkáltatók jelentős
része arra hivatkozik, hogy a munkavállalók valójában AM könyvvel dolgoznak. Ez az állítás
azonban nem igazolható, figyelemmel arra, hogy az AM könyv nincs a helyszínen vagy ott
van, de üres. Az AM könyvvel történő szabálytalan foglalkoztatással összefüggésben
napjainkra országosan elterjedt a radírozható toll alkalmazása. Egy bejegyzés a dátum
módosításával szinte egész hónapra le tudja fedni a foglalkoztatást egy esetleges
ellenőrzéskor. A munkáltatók ismét az AM könyv egyik technikai gyengeségét használják ki.
Ez a visszaélési mód az első negyedévben tapasztalatokhoz képest tovább nőtt, szinte minden
napra jut egy ilyen jellegű ügy.
Továbbra is elterjedt a nagyobb munkaterületeken (építőipar, feldolgozóipar,
mezőgazdaság) a jelzőrendszer, illetve zárt üzemek esetében a kamerarendszer működtetése.
A felügyelő munkája itt rendkívül nehéz, hiszen a foglalkoztatónak a „biztonsági rendszerek”
elég időt biztosítanak a feketemunka leplezésére, a munkavállalók elrejtésére, vagy az AM
könyvek kitöltésére. A feketefoglalkoztatás leleplezéséből adódó – hatósági nyilvántartással is
összefüggő – hátrányos következmények elkerülése céljából elterjedt jelenség a cégek gyors
felszámolása.
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2.2.2 Kiemelt ágazatok
a) Építőipar
Az építőipari vállalkozások körében változatlanul magas a legsúlyosabb jogsértések, köztük
a feketefoglalkoztatás aránya, de a visszatérő, kiemelt számú ellenőrzésnek is köszönhetően
mégis javulni látszik a munkáltatók jogszabálykövető foglalkoztatási gyakorlata.
A jogsértő foglalkoztatás jellemzően megjelenő formái
Egyre kevesebb az olyan eset, hogy a felek kifejezetten csak szóbeli megállapodás alapján
történő munkavégzésre hivatkoznak.
Ugyanakkor a munkáltatók – munkaügyi
dokumentumok hiányában (építési napló, AM könyves nyilvántartás stb.) – egyre többször
állítják, hogy a munkavállalókat – azok nyilatkozatával ellentétben – nem valamely gazdasági
társasági formában működő vállalkozásuk foglalkoztatja, hanem magánszemélyként
alkalmazták őket.
Az ellenőrzések döntő többségében a munkáltatók azt állítják, hogy AM könyvvel
foglalkoztatják a munkavállalókat, de az AM könyvek nincsenek a helyszínen, illetve ha ott
van, akkor abba a munkavégzés ténye vagy dátuma nincs bejegyezve: a munkáltató
rendszeresen kihasználják az AM könyv talán legsúlyosabb fogyatékosságát, az előre beírt
dátum hiányát, így próbálva a tényleges foglalkoztatási formának megfelelő közteher
megfizetése alól kibújni. A felügyelők néha szabályos „versenyt futnak” az építési terület
különböző pontjain elhelyezett AM könyvekért.
Jellemző szabálytalanság továbbá, hogy az AM könyveket tudatosan nem minden
munkavégzési napra töltik ki, havonta esetleg hetente rendszeresen egy-két munkanapot
bejegyeznek, de az érintett munkavállaló heti öt-hat napon keresztül folyamatosan munkát
végez.
A leggyakoribb munkáltatói „védekezés” továbbra is az, hogy „eddig rendesen vezették a
könyvet, és csak a mai napon maradt el véletlenül a dátum beírása”, ill. a „gépkocsiban
maradt a könyv, amivel hirtelen - közvetlenül az ellenőrzés előtt- el kellett menni tankolni
vagy kórházba a beteg édesanyához/gyermekhez”. Az alkalmi munkavállalás törvényi
szabályozása jelenleg módosítás alatt áll.
A közép-magyarországi 2008. II. negyedévi építőipari ellenőrzések során megfigyelhető volt,
hogy a generálkivitelezők a felelősség alól minden lehetséges módon keresik a kibúvót,
sokszor a súlyosabb szabálytalanság gyanúja is felmerül (pl. okirat-hamisítás), hogy ezzel
„tisztára mossák” a közbeszerzési pályázatokon indulni szándékozó cégüket.
Ellenőrzést akadályozó körülmények
Továbbra is sok az „egy napos”, AM könyvvel történő – az ellenőrzés napján kezdődött –
foglalkoztatás. Az építési napló, vagy a portán vezetett be-kiléptetési nyilvántartás jelentős
segítség az ellenőrzésnél, ezek alapján – az egy napos munkavégzésre vonatkozó állítás
ellenében – hosszabb időtartamú foglalkoztatás is bizonyítható.
Az eljáró felügyelők változatlanul ebben az ágazatban találkoznak leginkább az ellenőrzést
akadályozó, meghiúsító magatartással. A munkavállalók gyakran elszaladnak, vagy
ellenségesen lépnek fel a felügyelővel szemben. A rendőrség – köszönhetően az
együttműködési megállapodásnak – jelentős segítséget nyújt az ellenőrzést akadályozó,
esetlegesen agresszív munkáltatói vagy munkavállalói magatartás visszaszorításában.
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A Közép-magyarországi Régió 2008. II. negyedévében felmerült problémaként jelezte, hogy
a Készenléti Rendőrség Parancsnoka – az addigi szoros és sikeres – együttműködést
lemondta, mivel a 2008. évi végrehajtásra megkötött Együttműködési Megállapodásban a
Készenléti Rendőrség – mint résztvevő szervezet – nincs megjelölve. Budapest és Pest megye
területén több olyan nagy volumenű beruházás is folyik, amelynek hatékony ellenőrzésére a
Készenléti Rendőrség nagy számban tud támogató erőt biztosítani. Az eddigi
együttműködések során általában 20-30 fős rendőri erő /2-3 bevetési csoport/ – de többször
előfordult, hogy ennél is nagyobb létszám – segítette a munkát.
b) Mezőgazdaság
A II. negyedévtől kezdve nő a mezőgazdasági területet érintő ellenőrzések száma: a
vizsgálatok az ültetési (pl. uborkapalántázás) és a betakarítási munkálatokhoz (pl.
szamócaszedés) kapcsolódnak.
A legelterjedtebb az AM könyvvel történő foglalkoztatás: ezek egy része szabályosan van
vezetve, szinte kivétel nélkül megtalálhatóak az ellenőrzés helyszínén. Gyakori azonban, hogy
a munkáltató csak a nap végén jegyzi be a munkavégzés tényét, de akkor azt valóban
megteszi. Sokszor előfordul, hogy a nagy létszámban foglalkoztató munkáltató nem adja
vissza az AM könyveket a munkavállalóknak, hanem azt az irodában tartja. Az ellenőrzés
megkezdését követően – átlagosan egy órán belül – utólag helyszínre hozott AM könyvek
nem tartalmazzák a munkavállalók aláírását. Az időjárástól függő foglalkoztatásnak
természetesen ebben az ágazatban létjogosultsága van, de ettől függetlenül a munkavégzés
megkezdését az AM könyvekbe rögzíteni kellene.
A mezőgazdasági foglalkoztatóknál gyakori a széles körben elkövetett jogsértés, a főleg kézi
erőt igénylő mezőgazdasági munkák esetében. Elég, ha a vezető, vagy hangadó gazda nincs
tisztában a munkaügyi szabályokkal, a tömeges jogsértés már meg is valósult, amennyiben a
szomszédok tőle kérnek tanácsot.
Változatlanul probléma, hogy a táblabejáróknál, kertkapuknál sokszor azért fizetnek külön
egy mobiltelefonos személyt, hogy jelezze az idegen gépjárművek érkezését.
c) Kereskedelem és vendéglátás
Ezekben az ágazatokban változatlanul a munkaidővel, pihenőidővel és a munkabérrel
kapcsolatos jogsértések fordulnak elő a leggyakrabban, habár az idegenforgalmi időszakban a
vendéglátás területén megugrik a kitöltetlen AM könyvvel történő – feketefoglalkoztatás –
aránya.
Megállapítható, hogy a munkavállalók többsége segíti a felügyelők munkáját: a
szabálytalanul foglalkoztatott munkavállalók ezekben az ágazatokban inkább áldozatok,
ellentétben az építőipari és mezőgazdasági munkáltatókkal együttműködő munkavállalókkal.
Elsősorban a vendéglátás területén általános jelenség a „próbanap” kijelölésére vonatkozó
munkáltatói visszaélés. A „próbanappal” kapcsolatos magyarázat szerint a munkáltatónak
lehetősége nyílik arra, hogy a eldöntse a jelentkező alkalmasságát, míg a munkavállalónak
ideje van arra, hogy felmérje, valóban tudja, akarja, bírja-e a munkát. Erre a próbanapra a
munkáltató munkaszerződést nem foglal írásba és bejelentési kötelezettségének sem tesz
eleget. A próbanapot a munkáltatók és a munkavállalók egy hosszú idő óta kialakult
„SZOKÁSJOG” alapján alkalmazzák, annak törvénytelen mivoltáról elmondásuk szerint nem
tudnak.
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A tapasztalatok azt mutatják azonban, hogy ha a munkavállalók nincsenek is mindig
tisztában a törvénysértő foglalkoztatás jellegével, a munkáltatók viszont ezt a
„hagyományt” annyiszor kívánják alkalmazni, ahányszor munkaügyi ellenőrzés kezdődik.
Számtalan esetben fordult elő, hogy egy adott vendéglátó-egységben a munkavállalók teljes
létszáma „próbanapon” volt, úgy, hogy „régebbi” dolgozó nem volt jelen, mégis mindenki
tudta, hogy minek hol van a helye. (pl.: hol van az iroda kulcsa, a pénztár kezelése hogy
történik, a cégiratok merre találhatóak, stb.)
Továbbra is gyakori a vendéglátó egységekben, hogy a munkavállaló 15-18 órát is dolgozik
megszakítás nélkül, munkaideje megegyezik a nyitva tartással. Ugyanakkor az ellenőrzések
egyre többször tárják fel, hogy a munkáltató a 12 órán felüli munkavégzést „zsebbe”
ellentételezi a munkavállaló részére.
Az ázsiai származású munkáltatóknál még mindig jellemző a „sok munka-sok pénz”
típusú hozzáállás. Az otthoni szabályozás hatása miatt itt nem a feketemunka a jellemző
jogsértés, hanem a végtelenül hosszú, pihenőnapokat, szabadságot figyelembe nem vevő
munkaidő. Ugyanakkor ezek a munkáltatók „megfizetik” a munkavállalóikat, munkabérre
vonatkozó jogsértés az esetükben meglehetősen ritka.
Sokszor fellelhető e két ágazatban a munkaidő-nyilvántartás teljes hiánya az egyéb
jogsértések leplezése érdekében: több esetben előfordult, hogy a munkáltató a helyszíni
ellenőrzés során lefényképezett jelenléti ívekhez képest más adattartalmú munkaidőnyilvántartást mutatott be, sőt a helyszíni ellenőrzés során tanúként meghallgatott
munkavállalók a bemutatott jelenléti ívek szerint az ellenőrzés napján nem is dolgoztak,
pihenőnapon voltak.
Változatlanul gyakori, hogy az éjszakai szórakozóhelyeken a rendőrség segítségét kell
kérni, az ellenőrzés zavartalan, eredményes lebonyolítását csak ők tudják garantálni.
d) Feldolgozóipar
A feldolgozóiparban változatlanul nagy arányban tárnak fel az ellenőrzések
feketefoglalkoztatást és más munkaügyi szabálytalanságot is. A feketefoglalkoztatás
nagyobb mértékű jelenlétét az a körülmény indokolja, hogy ebben az ágazatban sok
munkavállaló segédmunkásként, illetve betanított munkásként dolgozik. A szakképzetlen,
munkaügyi szabályokat alapvetően nem ismerő, alacsonyan kvalifikált munkavállalók
foglalkoztatása során a munkáltató különösebb akadály, ellenállás nélkül tudja illegálisan
foglalkoztatni dolgozóit. Jellemzően a csomagoló, rakodó illetve egyéb (pl.: futószalag mellett
végzett) munkakörökben lelhető fel a feketemunka nagyobb számban.
A feldolgozóiparban történő hatékony ellenőrzés során mindenképpen szükség van vagy a
hatóság alapos és naprakész helyismeretére, vagy a bejelentés megfelelő
információtartalmára, mivel, ha ebben az iparágban feketén foglalkoztatnak a munkáltatók,
azt nem látványos, mindenki számára érzékelhető helyen teszik (például egy építkezésen
mindenki számára jól láthatóan ránézésre becsülhető, hogy milyen az adott telephelyen a
foglalkoztatási morál).
A feldolgozóipar „fekete” oldala legtöbbször nehezen elérhető, eldugott telephelyeken
lelhető fel, nagyobb iparterületek egy-egy pavilonjában, vagy nehezen járható utak mentén.
Az is elterjedt megoldás, hogy a munkáltató az alvállalkozók foglalkoztatottjait a saját
munkavállalói közé – elkülönítés nélkül – helyezi el, ezáltal sokkal nehezebb a
szabálytalanság kiszűrése, az alvállalkozó összes munkavállalójának megtalálása. Egyre
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ritkább, hogy az alvállalkozó valamilyen elkülönített munkafolyamat elvégzését vállalja fel.
Ebben az esetben az ellenőrzések üzemegységekként elkülönítve folynak.
e)

Nyomozási és biztonsági tevékenység

A feketefoglalkoztatás kimagasló – stagnáló – arányával összefüggésben egyre többször
előfordul, hogy valamilyen atrocitás éri az ellenőrzést végző felügyelőket, a jelenlévők a
szükséges iratok meglétét letagadják (szolgálati napló, vezénylés), mert tudják, hogy abból
tetten érhető az illegális munkavégzés, és egyéb, a munkaidővel, pihenőidővel kapcsolatos
szabálytalanság is gyakori.
Általános tapasztalat, hogy a nagyobb állami– és magánmegrendeléseket megpályázó
vagyonvédelmi szervezet saját munkavállalóval alig rendelkezik, legfeljebb a
szolgálatvezetők vannak hozzájuk bejelentve, a tevékenységet alvállalkozókkal (sokszor
többlépcsős alvállalkozói láncolatban) végeztetik el. Az alvállalkozó vagy feketén
foglalkoztat (minél több lépcsőből áll a láncolat, annál valószínűbb), vagy bejelenti a
dolgozókat az adóhatósághoz, de járulékot nem fizet be a bérek után. Bírság esetén azonnal
új céget alapítanak, így a bírságbehajtás és a munkavállalók jogviszonyának rendezése is
nehézségekbe ütközik.
Jellemző továbbá, hogy a munkát felvállaló vállalkozó képviselője irányítási, ellenőrzési
jogkört gyakorol a biztonsági őrök felett, munkáltatói jogkört von el a munkaszerződést kötő
ún. alvállalkozóktól, akik bizonyos összegért a nevüket adják és a „balhét viszik el”.
Előfordul AM könyvvel történő foglalkoztatás is, azonban az abba történő bejegyzések rendre
elmaradnak. A dél-alföldi ellenőrzések tapasztalatai szerint a feketén foglalkoztatott
vagyonőrök többsége rokkantnyugdíjas vagy öregségi nyugdíjban részesülő korábbi BM
alkalmazott.
2.2.3 Ágazati kollektív szerződéssel érintett területek
Általános tapasztalat, hogy a szakágazatra kiterjesztett kollektív szerződések rendelkezéseiről
a kis- és közepes méretű gazdasági társaságok nem, vagy csak hiányos ismeretekkel
rendelkeznek, így azokat a gyakorlatban meg sem próbálják alkalmazni, vagy ha mégis
törekednének rá, nem a megfelelő szabályozást veszik figyelembe. Ebből következően a
munkavállalói tájékoztatás is elmarad, miszerint ők az ágazati kollektív szerződés hatálya alá
esnek, megfelelő tájékoztatás hiányában pedig a munkavállaló érdekérvényesítési lehetősége
is csökkenhet.
Az építőipar területén az ágazati kollektív szerződés rendelkezéseit csak az igazán nagy
foglalkoztatók ismerik, ugyanakkor a kisebb munkáltatók esetében jellemző a feketemunka
feltárása, így a kollektív szerződésrendelkezésinek érvényesülését sok esetben nem lehet
vizsgálni.
A sütőipari vállalkozásoknál kedvezőbb helyzetet találtak a felügyelők: a szabályos
foglalkoztatási gyakorlatnak az lehet az oka, hogy a sütőipari ágazatban - ellentétben az
építőiparral - több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a kollektív szerződés és arra, hogy
még a kisebb sütőipari munkáltatók többsége is saját munkaügyest és bérszámfejtőt alkalmaz,
illetve önálló munkaügyi és/vagy bérszámfejtő osztálya van.
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A Nyugat-dunántúli Régió ellenőrzési tapasztalatai szerint pl. a sütőipari vállalkozások
minden esetben biztosították a munkavállalóknak a kollektív szerződésben előírt béreket
illetve egyéb jogosultságokat.
2.2.4 Munkaerő-kölcsönzés, rendkívüli munkavégzés, szabadság ellenőrzése
Még mindig gyakori, hogy a munkáltató nem adja oda a munkaidő-nyilvántartást a
felügyelőnek, egyszerűen letagadja a létezését. A munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos
további jelentős visszaélés, hogy a munkavállalók másnap munkakezdéskor írják be az előző
napi munkavégzés „szokásos” befejezési idejét, ezzel leplezve a rendszeres rendkívüli
munkavégzést. E jogsértés feltárása azért is körülményes, mert maguk a munkavállalók sem
tesznek feltáró jegyzőkönyvi nyilatkozatot.
Növekszik azon munkáltatók száma, akik a munkavállalók részére a szabadságot az
esedékesség évében nem adják ki. Ezt semmilyen, a Munka Törvénykönyvében (Mt.)
nevesített indokkal nem tudják igazolni, a széles körű médiatájékoztatás ellenére a
munkáltatók nincsenek tisztában a szabályokkal. Sokan csak azt veszik figyelembe, hogy a
szabadság áthozható, ennek feltételeivel nincsenek tisztában.
Az ellenőrzések tapasztalatai szerint ez a jogsértés munkaszervezési hiányosságokra vezethető
vissza. Emellett indokolásként a munkáltatók azt is fel szokták hozni, hogy a munkavállalók
nem akarják kivenni a szabadságot.
A munkaerő-kölcsönzés szabályainak ismerete még mindig nagyon hiányos a munkáltatók
részéről, változatlanul vállalkozási szerződések alapján kölcsönzik a munkavállalókat. Egyes
régiók tájékoztatása szerint a munkáltatók többsége még mindig egybemossa a munkaerőkölcsönzést a munkaerő-közvetítéssel.
Kirívó jogesetek
§

2008. június 6.-án Miskolc területén megtartott ellenőrzések eredményeként 21
feketemunkás mellett 3 főnek radírozható tintával volt a bejegyzés megtéve az AM
könyvébe.

§

2008. június 25.-én a felsőzsolcai gyümölcsösben (meggyszedés) 33 munkavállalónak
az AM könyvét töltötték ki radírozható tintával.

§

2008. június 26.-án Büttös külterületén (meggyszedés) 34 munkavállalónak szintén
radírozható tintával töltette ki a munkáltató a dátumbejegyzést.

§

2008. május 22.-én és 2008. június 1.-jén – az illetékes munkaügyi felügyelők – a
megyei rendőrkapitánysággal együttműködve munkaügyi ellenőrzést folytattak le a
Nagykanizsa-Zalakomár közötti M7 autópálya Z-01 és Z-02 hidak építési
munkahelyein a K Kft-nél. A munkaügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a
munkáltató 19 főt írásba foglalt munkaszerződés és bejelentés nélkül, egy – 13 éves –
gyereket pedig jogellenes foglalkoztatott. Hét munkavállaló – állításuk szerint –
rendelkezett AM könyvvel, de azokat nem tudták bemutatni a munkavégzés helyén.

§

A 3-as Metro különböző állomásain biztonsági őr és BKV jegyellenőri munkakörben
foglalkoztatott - ellenőrzésbe bevont - közel harminc munkavállaló hat munkáltatóhoz
tartozott többlépcsős alvállalkozói láncolatban, a munkát a D. Kft. vállalta el, majd
adta tovább.
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§

Egy észak-magyarországi kft. a 2007. évi rendes szabadságot
munkavállalójának 1837 napot az esedékesség utolsó napjáig nem adta ki.

§

A munkavállalók többsége borsod megyei (Miskolc, Kazincbarcika) lakos volt, akiket
a munkáltató képviselője szállított a munkavégzés helyére. A munkavállalók
munkaköre segédmunkás volt. A munkavállalók munkabére 3000 Ft/nap volt. (A 13
éves gyerek rudabányai lakos volt, a több mint 400 kilométerre lévő településről a
munkáltató szállította őt és a falubelieket Zala megyébe a munkavégzés helyére.)

§

A faddi V. Szövetkezet munkáltató – szamóca ültetvény – alatt található munkavégzés
helyén munkaügyi ellenőrzést tartottak a felügyelők. Az ellenőrzés megállapította,
hogy a munkáltató 48 munkavállalót írásba foglalt munkaszerződés és (szabályosan)
kitöltött AM könyv nélkül foglalkoztatott. A munkavállalókat hét közben szabályosan
foglalkoztatták, csak a hétvégi ellenőrzés napján „felejtették el” kitölteni a
kiskönyveket.

§

Egy budapesti étterem és sörözőben, melyet az O. Kft. üzemeltet, munkaügyi
ellenőrzés volt. Az üzletben négy munkavállaló végzett munkát pultos, illetve
felszolgáló munkakörben. Mind a négy munkavállaló AM könyvvel volt
foglalkoztatva, de az AM könyv két munkavállaló esetében nem volt az ellenőrzés
helyszínén, két munkavállaló esetében nem tartalmazott bejegyzést az ellenőrzés
napjára vonatkozólag. A négy munkavállaló úgy nyilatkozott, hogy próbanapokat
töltenek az üzletben és kölcsönös megfelelés esetén fog velük a munkáltató
munkaszerződést kötni és bejelentést teljesíteni az APEH felé.

§

2008. június 19.-én és 2008. június 26.-án a munkaügyi felügyelők az Alsónémedi
település Önkormányzata által kezdeményezett társhatósági ellenőrzés során
munkaügyi ellenőrzést tartottak egy feldolgozóipari Kft-nél. A munkaügyi felügyelők
a helyszíni ellenőrzések során munkavégzés közben találtak, és tanúként hallgattak
meg 43 román állampolgárságú munkavállalót, akik szóbeli megállapodás
alapján, írásba foglalt munkaszerződés és munkavállalási engedély nélkül
dolgoztak.
A
munkavállalók
segédmunkás
munkakörben,
zöldséggyümölcscsomagolási és raktározási munkát végeztek. Napi munkaidejük 06-18 óráig
tartott, munkabérük 4-500 Ft/óra volt.
A példából is kiindulva megállapítható, hogy a helyi hatóságok (jelen esetben a helyi
önkormányzat) tájékozottsága és a társszervek együttműködése eredményes és
hatékony ellenőrzést eredményez.
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2.3 Főmunkaidőn kívül végzett munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések
Az első félév során munkaügy területén 4128, munkavédelem területén 1180, összesen 5304
ellenőrzésre került sor főmunkaidőn kívül, 8710 óra időtartamban.
A főmunkaidőn kívüli ellenőrzések egy része éjszakai ellenőrzés, melyek sokszor a
szórakozóhelyekre irányulnak, többnyire bejelentés alapján, a rendőrség hathatós
segítségével. A hétvégi vizsgálatok során a feketemunka felderítése ismét előtérbe került,
hiszen a hétköznap „szabálytalanul” foglalkoztató munkáltató hétvégén hajlamos a
legalapvetőbb munkaügyi rendelkezések felrúgására is.
A hatóság megítélése több esetben pozitív, mert láthatóvá válik mindenki számára (nemcsak
az ellenőrzésbe vont személyek esetében), hogy a szervezet igazodik a megváltozott
munkakörülményekhez, rugalmasan, a lehető leghatékonyabb megközelítéssel látja el
feladatát.
A rendes főmunkaidőn kívüli munkavégzés döntően az építkezéseken valósul meg. A nagy
beruházások vonatkozásában a határidők tartása miatt, de a kisebb lakóépületeknél a hatósági
ellenőrzések elkerülése érdekében végzik a heti pihenőnapokon, főleg szombaton, valamint a
főmunkaidőn kívüli időszakban a tevékenységet. A nagyobb beruházásoknál az alvállalkozók
tekintetében tapasztalható a lazább fegyelem, a jogszabályi rendelkezések mellőzése. A
főmunkaidőn kívüli munkavégzések során általános, hogy a munkavédelmi előírások
mellett a munkaügyi jogszabályokat sem tartják be. Sok fekete foglalkoztatás ilyenkor
kerül megállapításra. A munkáltatók, és a munkavállalók nem számítottak a fő munkaidőn
kívüli
ellenőrzésre.
A hiányosságok száma általában magasabb, mint a főmunkaidőben tapasztaltaké éppen azért,
mert nem számítanak ellenőrzésre. A hibák jellege azonos a főmunkaidőben feltártakkal. Az
építési munkaterületen az egyéni védőeszköz használatának mellőzése gyakoribb volt, főleg
hétvégeken.
2.4 Utóellenőrzésekről
Az ellenőrzöttek túlnyomó része tapasztalataink szerint végrehajtja a kötelezéseket. Igaz
ugyan, hogy jóval több esetben szabtunk ki eljárási bírságot, mint az előző évben, de sokkal
nagyobb számban történt visszaellenőrzés is, mert meggyőződésünk, hogy az utóellenőrzések
nagymértékben javítják a végrehajtási fegyelmet. A kiszabott eljárási bírságok nagyobb
része a munkabalesetek kivizsgálása, illetve késedelmes teljesítése miatt volt indokolt. Az
utóellenőrzés alkalmával számos új hiányosság feltárására is sor került.
A visszaellenőrzések eredményeképpen az egyéni védőeszközök biztosítása, a viselésük
megkövetelése jelentősen javult. Ha ilyen hiányosságot feltárunk, akkor is az a jellemző, hogy
a munkáltató ugyan biztosította a szükséges egyéni védőeszközt, de azt nem használták,
gyakran a munkaterület környezetében elzárva tárolták.
Nehéz az utóellenőrzés végrehajtása az építőipari cégek esetében. Sok esetben már
befejeződik az építkezés, illetve az építkezésen már csak a fővállalkozó azonos, a kötelezett
alvállalkozók már kicserélődtek.
Ez részben a munkafolyamatok változása miatt alakul így, részben azért, mert a
szabálytalanságot elkövető alvállalkozótól jobb esetben megválik a fővállalkozó, ezért a
kötelezéssel érintett munkáltatónál már nem lehet utóellenőrzést tartani.
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Az építési tevékenységeknél nehéz általános megállapítást tenni a végrehajtási fegyelem
alakulására, ugyanis a munkavégzés konkrét helyszíne, illetve a módja még azonos építési
területen is változik.
Az utóellenőrzések során felmerülő probléma, hogy amennyiben az elsőfokú határozat
kiadása és az utóellenőrzés között megindul a felszámolás, akkor a feketefoglalkoztatással
érintett munkavállalók bejelentését a felszámolók adathiányra, illetve egyéb kifogásokra
hivatkozva nem kívánják megtenni.
További problémát jelent a nyilvántartó rendszer naprakészsége. Az adóhatóság rendszerhibái
hátráltatják a munkaügyi eljárást. A munkáltatók által becsatolt eBEV nyugtákban nem lehet
bízni – mivel többszöri tapasztalat szerint – hamisítják. Előfordult, hogy belföldi jogsegély
keretében az APEH tájékoztatást adott, hogy a munkáltató által az eljárás során becsatolt
eBEV nyugta ugyan valós, de nem a munkáltató által megjelölt munkavállaló bejelentésére
került sor az eBEV nyugtán feltüntetett ragszám alatt.
2.5 Társhatóságokkal közös, kiemelt célellenőrzések
Az ellenőrzések hatékonyságának növelése érdekében -8 hatóság együttműködésével- kiemelt
cél- és tematikus ellenőrzések zajlottak az I. félév során az aktualitásoknak megfelelően. Ezek
eredményeiről rövid összefoglalót közlünk:
Kikelet hadművelet:
A munkaügyi ellenőrzések elsődleges céljaként a törvénytelenül működő gazdasági
szervezetek feltárását és ezzel összefüggésben a feketemunka kiszűrését tűzte ki az OMMF.
Az akcióban 7 388 munkáltató ellenőrzésére került sor, a munkaügyben ellenőrzött
munkavállalók 64 százalékának sérelmére követtek el a munkáltatók szabálytalanságot.
A Csillagszóró hadművelet során feltárt feketén foglalkoztatott munkavállalók több mint
háromszorosát, 12 104 fő feketemunkást tárt fel a hatóság a „KIKELET” akció keretében,
22 fantomcég illetve egyéb engedély nélküli tevékenységet folytató vállalkozás feltárására
került sor. 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.
A 68 427 fő összesen ellenőrzött munkavállaló közül minden ötödik munkavállaló
feketén került foglalkoztatásra.
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 munkavédelem területén ellenőrzött 2 729 munkáltató 90%-a nem tett eleget
jogszabályi kötelezettségeinek a munkahelyek és technológiai folyamatok ellenőrzései
tekintetében, 272 munkáltató, azaz minden tizedik pedig súlyosan veszélyes körülmények
között foglalkoztatta munkavállalóit. Különösen kiemelkedő az építőipar, ahol 189
munkáltató (a súlyosan veszélyeztető munkáltatók 70%-a) követett el súlyos veszélyeztetést.
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Gyógy és wellness szolgáltatás
A munkaügyi akcióellenőrzés során az ellenőrzött 22 munkáltatóból 20 munkáltatónál került
megállapításra valamilyen munkaügyi szabálytalanság. (A szabálytalanságok többsége
azonban nem súlyos, hanem csak adminisztratív jellegű mulasztás.)
A munkaügyi ellenőrzésbe bevont munkavállalói létszám összesen 1603 fő, a
szabálytalansággal érintett munkavállalói létszám összesen 1225 fő (az ellenőrzött
munkavállalók 76,42%-a). A gyógy -és wellnessfürdők körében elhanyagolható a
munkaszerződés és bejelentés nélkül foglalkoztatottak aránya.
A munkavédelmi vizsgálat során ellenőrzésre került 94 munkáltató 93,6%-ánál tártak fel
valamilyen szabálytalanságot az ellenőrzést végző felügyelők. Jellemző súlyos veszélyeztetés
a kémiai kockázatok felmérésének elmulasztása (a munkáltatók 20%-ánál), a veszélyes vegyi
anyagok tárolásával, kezelésével kapcsolatos szabálytalanságok, valamint az egyéni
védőeszközök nem megfelelősége. A technológiai berendezések körében a klórozó
berendezések üzemeltetése során tapasztalt hiányosságok jelentették e legsúlyosabb veszélyt.
Színesfém kereskedelem és feldolgozás
A munkaügyi ellenőrzések során a 158 ellenőrzött munkáltató közül minden második
foglalkoztatónál (55%) találtak a felügyelők valamilyen munkaügyi szabálytalanságot. A
vizsgálattal érintett 639 munkavállaló közel 40%-a sérelmére követtek el jogsértést az
ellenőrzött vállalkozások. A szabálytalanságok felét a feketefoglalkoztatást tette ki, összesen
116 főt találtak a felügyelők, akik munkaszerződés és bejelentés nélkül dolgoztak. A
szabálytalanságok közül kiemelendőek még a munkaidő nyilvántartásával, illetve a munkabér
védelmével kapcsolatos szabályszegések.
A munkavédelmi ellenőrzések elindítása újra ráirányította a figyelmet, a munkaegészségügyi
szempontok figyelembevételével végzett ellenőrzések fontosságára. A vizsgálat során
ellenőrzésre került 208 munkáltató 85%-ánál tárt fel szabálytalanságot az ellenőrzést végző
110 felügyelő, a vizsgálattal érintett 1 264 munkavállaló egynegyedét érintően hiányoztak az
alapvető munkahigiénés feltételek a munkavégzéshez. A színesfém feldolgozására vonatkozó
panaszbejelentések is bekerültek az akcióellenőrzésbe, és ezzel kapcsolatos számos
szabálytalanságot állapítottak meg a munkavédelmi felügyelők. A szabálytalanságok miatt
hozott intézkedések: 39 db munkaügyi bírsághatározat, 20 db szabálytalanság
megszüntetésére kötelező határozat, 10 db figyelemfelhívás.
2.6 Felügyelőket ért atrocitások
A fokozódó szankcionálás miatt az utóbbi időben egyre agresszívabbá váltak a munkáltatók.
Elsősorban az ellenőrzési területeken, de egyre többször a felügyelőségeken is hangot adnak
nemtetszésüknek. Több kollégát és családjukat is megfenyegették az utóbbi időszakban. A
fenyegetések egy része hatóságokhoz történő feljelentés, de van konkrét személyre irányuló
életveszélyes fenyegetés is.
Előfordul, hogy a felügyelő személyére vonatkozó, vagy politikai jellegű megjegyzéseket
tesznek, vagy egy későbbi találkozásra utalva próbálják megfélemlíteni a felügyelőt.
Több esetben fordult elő az, hogy a munkáltató az együttműködést megtagadta, a
munkaterületen lefényképezett munkavállalók azonosítására sem volt hajlandó.
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A munkaügyi ellenőrzést az nehezíti, hogy gyakran nemcsak a munkáltatók, hanem a
munkavállalók is ellenségesen lépnek fel a munkaügyi felügyelőkkel szemben. Ennek
valószínűleg az lehet az oka, hogy a „feketén” foglalkoztatott munkavállalók egy része nem
kényszerhelyzetből dolgozik „feketén”, hanem a munkanélküli ill. szociális ellátás mellett
végez munkát, így „partnere” abban a munkáltatónak, hogy ne derüljön fény a szabálytalan
foglalkoztatásra. Pl.: a B. lakóparkban kettő új családi ház építésénél – belső munkák: festés,
burkolás – a rendőrséggel közösen végzett ellenőrzés közben egy autóval érkező „ismeretlen”
személy ordítva követelte az ellenőrzés abbahagyását, feljelentéssel fenyegetve a rendőröket
és a felügyelőket.
Mindezen tények ellenére a felügyelőket ért atrocitások száma az ellenőrzésekhez képest
elenyésző, mégis fontos kimondani, hogy a társadalom nem engedheti meg az atrocitások
térnyerését. Nagyon fontos, hogy ezeket az eseteket a felügyelők megfelelően tudják
kezelni. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez idáig sikerült az ilyen kényes eseteket megfelelően
megoldani.

3.A SZABÁLYOS FOGLALKOZTATÁS FOLYAMATOS TÉRNYERÉSE
Az OMMF elsődleges célja a foglalkoztatás biztonságának elősegítése. Ennek
előmozdítását már nem pusztán hatósági eszközökkel lehet biztosítani, hanem széles körű
együttműködés
megvalósításával,
a
megelőző
tevékenység
erősítésével,
szemléletformálással. A célok elérése érdekében, kölcsönös összefogást alakítottunk ki és
fejlesztünk a társhatóságokkal, a szakmai-, érdekvédelmi szervezetekkel, a
munkáltatókkal és a munkavállalókkal.
A hatóság, ellenőrzései során egyre gyakrabban találkozik a jogszabályoknak megfelelő
foglalkoztatással. Míg 2006-ban az ellenőrzött munkáltatók közül 70,5%-nál találtak
szabálytalanságot a munkaügyi felügyelők, a tavalyi év I. félévében 65,9% volt ez az arány,
2008. hasonló időszakában ez 57%-ra mérséklődött. A bekövetkezett összes munkabaleset
számában 13 %-os, míg a halálos munkabaleseteknél 27 %-os csökkenés tapasztalható a
bejelentett baleseteknél 2004-óta. A szabálytalan foglalkoztatás semmilyen mértékben
nem fogadható el, de a javuló tendencia mutatja a fejlődést ezen a területen is.
A szabályos foglalkoztatás térnyerésének legfőbb okai:
§

a Kormány több intézkedést hozott a megelőzés és a hatékony ellenőrzés érdekében. Az
elmúlt három évben számos törvény, kormány és miniszteri rendelet jelent meg,
melyek betartása a foglalkoztatás biztonságát szolgálja, egyszersmind új feladatot is
jelent a hatósági munka szempontjából;

§

az ellenőrzések módszertanának fejlődése alaposabb kontrollt biztosít;

§

a megnövelt felügyelői létszám lehetővé teszi a munkáltatók mind nagyobb
arányának ellenőrzését;

§

a feketefoglalkoztatás miatt kiszabott, egyre emelkedő összegű munkaügyi bírság és
az ismételt, társhatóságokkal közösen végzett ellenőrzések visszatartó erővel
bírnak;

§

a fővállalkozói felelősség tavaly hatályba lépett szabálya különböző
jogszabálykövető, önmagukat védő – lépések megtételére készteti
generálkivitelezőket.
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§

a tanácsadási tevékenység kedvező irányban befolyásolja a munkáltatók magatartását.
A munkavállalók és a munkáltatók az előző évekhez képest sokkal felkészültebbek,
tájékozottabbak a munkavédelmi szabályokkal kapcsolatban;

§

a Partnerség együttműködés segítségével, dinamikusan gyarapszik azon munkáltatók
aránya a gazdaságban, melyek részt vesznek a törvényesség, mint érték terjesztésében,
hozzájárulva ezzel a munkaerőpiac tisztulásához.

4. MUNKAVÉDELMI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elkötelezett abban, hogy
hozzájáruljon a foglalkoztatási kultúra és a foglalkoztatás biztonságának javításához. Ennek
szellemében hozta létre 2007. novemberében az ország egészére kiterjedő ingyenes
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálatát (Szolgálat).
A Szolgálat részeként működő Munkavédelmi Információs Szolgálathoz (MISZ) 2008. év I.
félévében az elmúlt év azonos időszakához viszonyítottan 18%-kal több megkeresés érkezett.
Munkavédelmi
Tanácsadó Szolgálat
MISZ
Regionális tanácsadók
Összesen

Tanácsadások
száma
4160
6456
10616

A munkavédelmi felügyelő tanácsadók a tanácsadásokon túl területi, szakmai
érdekképviseleti szervek, civil szervezetek által megrendezett fórumokon is számos
alkalommal népszerűsítették a Szolgálat tevékenységét.
4.1 Regionális eredmények
A megkeresések százalékos megoszlása azt mutatja, hogy a kérdések 39%-át a már öt éves
múltra visszatekintő MISZ birtokolja. A régiókon belül a legtöbb érdeklődő a Középmagyarországi, a legkevesebb a Nyugat-dunántúli (3%) és a Közép-dunántúli régióban (5%)
volt.
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Tanácsot kérők típusai

Anonimitás
A tanácsot kérők anonimitását tekintve az állapítható meg, hogy az előző negyedévhez
viszonyítva tovább emelkedett azon érdeklődők száma, akik nevüket megadva tették fel
kérdéseiket.

4.2 Tanácsadási módszerek
A tanácsadásokra jellemző, hogy a legtöbb esetben továbbra is telefonon fordultak
kérdésekkel a szolgálathoz. Növekedett azok száma is, akik személyesen vették igénybe
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ingyenes szolgáltatásunkat. Továbbra is sokan keresték meg tanácsadóinkat elektronikus úton
is.

A partner kezdeményezésére megvalósult személyes tanácsadások aránya a Nyugat-dunántúli
régióban a legmagasabb, míg a Közép-magyarországi régióban a legalacsonyabb.
Mivel a MISZ-nél csak telefonon van lehetőség kérdésfeltevésre, ezért csak a régiók esetében
célszerű vizsgálni a különböző tanácsadási módok megoszlását. Tovább emelkedett a partner
kezdeményezésére megvalósult személyes tanácsadások száma, tükrözve a Szolgálat iránt
növekvő bizalmat.
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Közel azonos számban intéztek kérdéseket a kockázatértékelés, a munkabalesetek értelmezése
és bejelentése tárgyában, valamint a munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezésének
feltételeiről. Magas volt azok száma is, akik az egészséges és biztonságos munkavégzés
személyi feltételeiről tudakozódtak. A munkavédelmi felügyelő tanácsadók (tanácsadók)
munkájukat 2007. év utolsó negyedévében kezdték meg. A működésben eltelt rövid idő alatt,
a nehézségek ellenére is elmondhatjuk, hogy a tavalyi évhez képest mindenképpen jelentősen
megnövekedett a Szolgálat ismertsége. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az országszerte
megnövekedett tanácsadások száma.
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5. STATISZTIKAI ÖSSZEFOGLALÓ
5.1 Összesített adatok
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5.2 Munkavédelem
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5.3 Munkaügy
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5.4 Hatósági nyilvántartás

Hatósági nyilvántartás
Nyilvántartásba vett munkáltatók száma
2008.06.30.-ig: 33.257 db
Ebből:
Közbeszerzési
eljárásból
kizárt
munkáltatók;
22 085 db

Lekérdezések száma 2008.06.30.-ig: 5 334 824 db
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