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ELŐSZÓ

A foglalkoztatás biztonsága és a gazdaság „kifehérítése” érdekében az OMMF fő feladata
továbbra is következetesen feltárni, visszaszorítani a fekete - írásba foglalt munkaszerződés
és bejelentés nélküli– foglalkoztatást, a munkavállalók élet-és munkakörülményeit
alapvetően befolyásoló jogsértéseket, valamint megszüntetni a súlyos veszélyeztetést jelentő
kockázatokat.
Ebben az időszakban is tovább folytatódott a társhatóságokkal közös, az ellenőrzések
hatékonyságát javító akciósorozat, melyek eredményét a beszámoló tartalmazza.
A folyamatos ellenőrzésekkel elérjük, hogy számos munkáltató bejelenti azon munkavállalóit,
akik korábban csak bejelentés nélkül foglalkoztattak. A feketemunka feltárásával az OMMF
hozzájárul a munkavállalók jogviszonyának elismertetéséhez, mint a legalapvetőbb
garanciális jog érvényre juttatásához, valamint társadalombiztosítási jogszerző idejének
biztosításához, mely az öregségi nyugdíjra való jogosultság alapja, betegség vagy baleset
esetén a táppénz ellátás jogához.
A rendes- és rendkívüli munkaidő adatai nyilvántartásának vizsgálatával, a gyakran
tapasztalható kettős nyilvántartás kiszűrésével, a munkáltatók törvényi kötelezettségének
megkövetelésével elősegítjük a munkavállaló által ténylegesen ledolgozott munkaidő
feltárását, a túlmunka és a kiadott pihenőidő mértékének megállapítását, amely elvezet a
kifizetett munkabér és a különböző pótlékok ellenőrzéséhez is.
A munkaidő, pihenőidő és rendkívüli munkavégzés törvényi rendelkezéseinek vizsgálatával, e
tárgykörű jogsértések feltárásával az OMMF elősegíti a munkavállalók számára a
pihenéshez, szabadidőhöz, regenerálódáshoz, a szociális biztonsághoz és az egészséghez
való jogok biztosítását.
Munkavédelem területén elsődlegesen a munkahelyi súlyos baleseteket előidéző
veszélyforrások és egészségkárosító hatások felderítését, megelőzését és ezek elleni minél
hatékonyabb intézkedések megtételét tűzte ki céljául az OMMF. Továbbra is kiemelt
hangsúlyt kap a munkáltatók munkaegészségügyi helyzetének ellenőrzése.
Az elmúlt háromnegyed év ellenőrzései is ezeket a célokat szolgálták. Beszámolónkban
közreadjuk a szerzett tapasztalatokat, a meghozott intézkedéseket és a levont tanulságokat.
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Bevezetés
Az első háromnegyedév során 47 816 munkáltató vizsgálatára került sor, ebből 35 344-nél
találtak szabálytalanságot a felügyelők, ami az összes ellenőrzött munkáltató 74 %-a. Az
ellenőrzött munkavállalók száma 616 851 fő volt, közülük 373 310 főnél volt szabálytalan a
foglalkoztatás, ami az ellenőrzött létszám 60,5 %-a. Továbbra is rendkívül magas a feketén
foglalkoztatottak száma, ebben az időszakban a hatóság 58 345 főnél állapította meg ezt a
szabálytalanságot. Az összes kiszabott bírság 6 261 300 000 Ft volt ebben az időszakban.
Az ellenőrzések eredményeként 47 835 db közigazgatási határozat keletkezett, a hatóság
7 989 alkalommal élt figyelemfelhívással az ellenőrzései során. Ez is jelzi, hogy nem
elsődleges célunk a bírság kiszabása, hanem a bizalom, humánum, szigor jegyében a
törvényes foglalkoztatás mind teljesebb körű megvalósítására törekszünk. Hatósági
nyilvántartásunkban 36 074 vállalkozás szerepel, a közbeszerzésből kizárt cégek száma
23 735.
Az első háromnegyed évben összesen 13 842 munkabaleset történt, az előző év hasonló
időszakában 12 621. Ebből 65 halálos, 37 súlyos csonkulásos, 34 egyéb súlyos és 136 súlyos
baleset volt. A halálos balesetek legmagasabb arányban a feketefoglalkoztatással érintett
területeken jelentkeztek, ahol a kockázatelemzés, védőeszközök és az orvosi alkalmassági
vizsgálat hiánya miatt fokozott a balesetveszély.
Az ellenőrzéseket gyakran ellenszenvvel, ellenségesen fogadják, a felügyelőket atrocitások
érik, különösen azokon a helyeken, ahol jelentős jogsértések tapasztalhatók. Ennek ellenére
nagyon fontos, hogy ezeket az eseteket a felügyelők megfelelően tudják kezelni. A tapasztalat
azt mutatja, hogy ez idáig sikerült az ilyen kényes esetek többségét megfelelően, több esetben
társhatósági együttműködéssel megoldani.
Fontos szerepet szán az OMMF a megelőző tevékenységnek azért, hogy segítséget
nyújtsunk a munkáltatóknak, munkavállalóknak abban, hogy a biztonságos foglalkoztatás
feltételeit megteremtsék. A munkavédelmi felügyelő tanácsadó által birtokolt tudásbeli-,
jártassági-, készségi-, és módszertani előnyök, illetve ezek szinergiája az, amit az ingyenes
tanácsadást igénybevevő munkáltató értékesnek tart.
A foglalkoztatási kultúra minőségének javításához az OMMF, a munkáltatók és a
munkavállalók, illetve azok képviselőinek, a szociális partnereknek az összefogása,
együttműködése szükséges. Az OMMF stratégiaváltása magában hordozza a siker
lehetőségét, de korántsem kínálja azt olcsón. Csak alapos, átgondolt fejlesztések révén lehet
elérni, hogy a munkáltatók elkötelezettsége, aktív, egyetértő közreműködése révén
magatartásában jogkövetővé váljon, csökkenjen a bírságok, munkabalesetek, foglalkozási
megbetegedések száma, váljon jogszerűvé a foglalkoztatás és ezzel megvalósuljon a
munka minőségének folyamatos és állandó fejlesztése.
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1. ELLENŐRZÉSI EREDMÉNYEK
1.1 A MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI
Az OMMF munkavédelmi hatósága az elmúlt időszakban is elsődlegesen a munkahelyi
súlyos baleseteket előidéző veszélyforrások és egészségkárosító hatások felderítését,
megelőzését és ezek elleni minél hatékonyabb intézkedések megtételét tűzte ki céljául. A
harmadik negyedévben is kiemelt hangsúlyt kapott a munkáltatók munkaegészségügyi
helyzetének ellenőrzése, és nem utolsó sorban a felvett felügyelőjelöltek, illetve a sikeres
vizsgát tett felügyelők szakmai felkészítése a feladatok eredményes ellátása érdekében.
A vizsgált időszakban került sor a nyári fogyasztóvédelmi, valamint a diákfoglalkoztatás
ellenőrzésére és a színesfémlopás visszaszorítása érdekében előirányzott célvizsgálatra,
valamint a mezőgazdaság, az építőipar és az őszi időszak jellegzetes borászati kiemelt
ellenőrzéseire. A célvizsgálatok során a kiadott szempontrendszereken túl az eljáró felügyelők
kiemelten foglalkoztak a műszaki feltételek biztosításával, kiadott munkák jellegével, az
időjárás viszontagságainak kitett munkavállalók munkafeltételeinek, munkakörülményeinek
vizsgálatával és az ezzel kapcsolatos megfelelő tájékoztatások, utasítások, oktatások, valamint
a kockázatok feltárásának meglétével. Meghatározó volt továbbá az igen nagyszámú panasz
és közérdekű bejelentések soron kívüli vizsgálata.
A munkavédelmi ellenőrzések számának az előző év III. negyedévéhez képest közel 22,5
%-os emelkedése tapasztalható: 2007. harmadik negyedévében 16 188 munkáltató
vizsgálatára, 2008. ugyanezen időszakában, pedig 19 831 munkáltatóra terjedtek ki. Az év
harmadik negyedévében, az építőipari ágazatban 8 241, a feldolgozóiparban (a gépiparral
együtt) 3 973, a mezőgazdaságban 837, a kereskedelmi és vendéglátó ipari ágazatban
összesen 4 732 ellenőrzést folytattak le a munkavédelmi felügyelők.
Az ellenőrzött munkavállalók 61,5 %-a volt szabálytalansággal érintett.
Ellenőrzött és szabálytalansággal érintett munkavállalók száma
munkavédelemben [fő]
(2008.01.01.- 2008.09.30.)
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Az ellenőrzések eredményeként 29 170 db munkavédelmi közigazgatási határozat
keletkezett, amelyekben összesen 76 456 intézkedést foganatosítottak a munkavédelmi
felügyelők. A hatóság 1 608 alkalommal élt figyelemfelhívással az ellenőrzései során.

Érdemi munkavédelmi határozatok számának megoszlása [db]
(2008.01.01.-2008.09.30.)
Használatot
felfüggesztő;
5 980

Hiányosság
megszüntetését
előíró;
11 233

Tevékenységet
felfüggesztő;
4477

Szabálysértési
bírság;
1424

Foglalkoztatást
megtiltó;
4979
Munkavédelmi
bírság; 2501

Helyszíni bírság;
4619
Eljárási bírság;
309

1.1.1 Az ellenőrzések tapasztalatai a kiemelt ágazatok területén
A legtöbb veszélyeztetést továbbra is az építőipar területén tartott munkavédelmi
ellenőrzés során tárták fel a felügyelők, annak ellenére, hogy évek óta folyamatosan kiemelten
ellenőrizzük e szakterületet.
A kiszabott bírságok továbbra sem hozzák meg a várt eredményt, a munkáltatók ha biztosítják
is a feltételeket, a munkavédelmi szabályoknak megfelelő munkavégzést nem követelik meg a
munkavállalóktól. A munkavállalók „alacsony” szakmai színvonala, az állandóan változó
összetételű munkacsoportok is közrejátszanak a szabályszegő munkavállalói magatartás
kialakulásában.
a) Építőipar
Az építőipar területén 8 241 munkavédelmi ellenőrzést folytattak le a felügyelők, melynek
eredményeképpen 1 743 db munkavédelmi bírsághatározat született összesen
585 115 000 Ft, 806 db szabálysértési bírság összesen 32 485 000 Ft összegben. Az eljáró
felügyelők 2 663 esetben éltek a helyszíni bírság kiszabásának lehetőségével 28 253 000 Ft
összegben.
Az egyéni védőeszköz biztosításának hiánya miatt 1251 esetben, egyéni védőeszköz
használatának elmulasztása miatt pedig 1703 esetben volt szükség felügyelői intézkedésre.
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Ez is mutatja, hogy szemléletváltozásra és összefogásra van szükség a szociális partnerek
részéről is a védőeszközök használata érdekében.
Az építőipar továbbra is a leginkább balesetveszélyes ágazat, alapvető változás nem
tapasztalható, a feltárt hiányosságok tendenciájukban a korábbi évek arányait mutatják. Az
építőipari kivitelezési munkaterületen végzett munkavédelmi ellenőrzések során
megállapítható volt, hogy sem a magasban végzett munkáknál, sem az építési földmunkáknál
nincs lényeges javulás. Az építés kivitelezési munkaterületen legveszélyesebb, legtöbb
hiányosságot produkáló terület a magasban végzett munka. Általános tapasztalat, hogy a
tetőszerkezeti munkáknál sem kollektív védelmet, sem egyéni védőeszközt nem alkalmaznak,
szinte sosem jelölik ki a kikötési pontokat.
Jellemzően a le- és beesés veszély, omlásveszély és áramütésveszély miatt kell a helyszínen
azonnali intézkedéseket hozni, esetenként a veszélyeztetés a koordináció hiánya miatt valósult
meg. A veszélyeztetés az alvállalkozói sor végén tapasztalható, ahol a kisvállalkozások a
pénzhiány, illetve a hanyagság, szakértelem hiánya miatt a munkavédelemmel nem
foglalkoznak megfelelően.
Örvendetes tapasztalat azonban, hogy vannak olyan építőipari vállalkozások, melyek
kezdenek komolyan foglalkozni a munkavédelemmel, és ezt megkövetelik az
alvállalkozóiktól is.
Pozitívumok
§

Az építés-kivitelezési munkák során egyre több helyen megtalálható a
biztonsági és egészségvédelmi terv.

§

A kivitelezési területeken használt építőipari gépek műszaki állapota is
javuló képet mutat. Egyre több korszerű, új toronydarut üzemeltetnek, ahol az
időszakos vizsgálatokat is elvégezik. Szinte elvétve fordult csak elő jogosulatlan
gépkezelés.

§

Az állványok vonatkozásában egyes területeken lényeges előrelépés
tapasztalható, egyre több a szabályos, jól kivitelezett állványrendszer. Több helyen
állványépítésre szakosodott cégek végzik az állványok összeállítását, amely
meghatározza a minőséget.

Negatívumok
§

Az építési munkaterületeken a villamos berendezéseket több helyen
nem megfelelő védelmi szintű hálózatról működtették.

§

Változatlanul
gond
az
alvállalkozói
láncolatból
adódó
munkavédelmi hiányosságok sokasága. A fővállalkozó sokszor maga sem tudja kik
dolgoznak a munkaterületen. Az alvállalkozói láncolatban jelen lévő –munkavédelmi
szabályok betartására mit sem adó – szabálytalanul dolgozó cégek az
önveszélyeztetésen kívül másokat is veszélyeztetnek, rontják a többiek
munkavédelemmel kapcsolatos morálját is.
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§

A munkagödröknél, munkaárkoknál a legnagyobb veszélyt okozó
dúcolatok hiánya továbbra is jellemző. Gyakran megszegik a szakadólap
terhelhetőségének szabályait, tilalmát.

§

Súlyos, visszatérő veszélyeztetést jelent a szabadba nyíló falnyílások
szabadon hagyása.

§

A kockázatértékelések ellenőrzése kapcsán továbbra is hiányosság,
hogy az elkészült kockázatértékeléseket a munkahelynek megfelelően nem
aktualizálják.

§

A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatását illetően
igen eltérő tapasztalatok vannak. Van építkezés, ahol a koordinátor nagyon jól
működik. Rendszeresen megjelenik az építkezésen, munkavédelmi szempontú bejárást
tart, melyet dokumentál is. A szabálytalan alvállalkozókat szankcionálja. Máshol nem
történik meg a koordinátor kijelölése, vagy a megbízott koordinátor csak formálisan
látja el feladatát, érdemi intézkedést nem produkál.

§

A szabálytalanul munkát végzők között egyre nagyobb számban
találkoztunk alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállalókkal.
Általános tapasztalat, hogy az így foglalkoztatott munkavállalók esetében az előzetes
munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatot nem végezték el, és egyéni
védőeszközökkel sem mindig látták el őket (pl.: fejvédő sisak, biztonsági hevederzet,
védőbakancs, porálarc, stb.).

Munkaegészségügy
Az építőiparban továbbra is állandó probléma, hogy nem biztosítják a munkaegészségügyi
szabályokban előírt ellátásokat a munkavállalók részére. Ennek elsősorban az az oka, hogy
nem mindenütt biztosított, gyakran csak formális az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002
(II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor.
Egyértelmű előrelépést tapasztaltunk az építőiparra jellemző a klimatikus hatásokkal
szembeni megfelelő intézkedések megtétele terén. Annak ellenére, hogy a kánikulai napok
száma kevés volt, a hőségriadó elrendelése rövid időtartamú volt, munkáltatók az
előírásoknak megfelelően biztosították az ivóvizet, a pihenőidőt, s egyre több helyen az
elsősegély-nyújtó helyet.
A munkáltatók jelentős hányada nem rendelkezik az adott területre vonatkozó zaj- és
rezgésvédelmi elemzéssel, az ehhez kapcsolódó egyéni védőeszköz szabályozás is elmaradt,
illetve hiányos volt.
A Foglalkozás-egészségügyi Szolgáltatók többségét a munkáltatók nem vonják be a
kockázatértékelésbe, az egyéni védőeszköz szabályozásába és általában nem igénylik a
munkaegészségüggyel kapcsolatos tájékoztatást sem. (pl.: a felhasználásra kerülő veszélyes
vegyi anyagok és veszélyes készítmények kockázatértékelése, kockázatkezelése,
kockázatkommunikációja).
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b) Mezőgazdaság
A mezőgazdasági ágazaton belüli tevékenységek ellenőrzésére 2008. III. negyedévében több
esetben került sor, a nyári betakarítási munkák során. Továbbra is él az a pozitív tendencia,
hogy a növénytermesztés terén jelentős minőségi változás tapasztalható, mivel a
betakarítási munkák során nagyon sok helyen új és modern mezőgazdasági gépek és
berendezések jelentek meg. A munkáltató munkavédelmi helyzetét egyértelműen tükrözi
gazdasági helyzete. A gazdálkodók egy része új, korszerű munkaeszközökkel, ennek
megfelelően a munkavédelmi előírásoknak is megfelelő eszközökkel rendelkezik.
Ennek ellenére több esetben tapasztaltuk az erő- és munkagépek védőberendezéseinek a
hiányát, a javítóműhelyekben tapasztalható rossz munkakörülmények és az ott található
munkaeszközök biztonsági berendezéseinek a hiányát.
A mezőgazdasági erő- és munkagépeken továbbra is jellemző hiányosság a teljesítmény
leadó- és felvevőtengely, a kardántengelyek védőburkolatának hiánya, elhasználódása. A
traktorok időszakos biztonsági felülvizsgálatának hiánya, a traktorvezetők mezőgazdasági
gépkezelői jogosítványának hiánya.
Munkaegészségügy
A kisméretű mezőgazdasági vállalkozások esetén, továbbá a szezonális mezőgazdasági
munkák során többnyire nem biztosítják a Foglalkozás Egészségügyi Szolgálatot (FESZ).
Emiatt nemcsak a munkaköri alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban, hanem egyéb
munkaegészségügyi feladatok elvégzésével is vannak problémák. A munkahelyi elsősegélynyújtással kapcsolatban szinte valamennyi hiányosság fellelhető elsősorban kisüzemekben,
illetve a szabadban végzett munkák esetén.
MTZ 550-es mezőgazdasági erőgép védőburkolatainak hiánya
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c) Kereskedelem és vendéglátás
A kereskedelem és vendéglátás területén összesen 21 683 esetben volt szükség felügyelői
intézkedésre, üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok miatt 3 534,
létesítmények érintésvédelmével kapcsolatban pedig 1 004 intézkedést tettek.
A vendéglátóhelyeken a munkavédelmi hiányosságok többségét a zsúfolt tárolások
jelentették. A magasban elhelyezett, megbontott egységrakatok különösen veszélyesek, a
tárgyak leesési veszélye miatt.
A villamos vezetékek mechanikai sérülésnek kitett elhelyezései, a sérült villamos csatlakozó
aljzatok használata szintén gyakran előfordult.
A sokszor időkényszer mellett végzett anyagmozgatás, kapkodó munkavégzés jelenti az egyik
legnagyobb veszélyt az ágazatban. A telepített állványok szinte mindenütt megsérültek, mert a
targoncákkal nekiütköztek.
Az anyagmozgató gépek kezelői zömével rendelkeztek megfelelő jogosultsággal, és a gépek
műszakos vizsgálatát többnyire elvégezték.
A targoncák hangjelző berendezéseinek, rögzítő fékeinek üzemképtelensége is visszatérő
probléma, ami a napi ellenőrzések elmaradásával magyarázható.
Jelentős számú lábsérüléses baleset fordult elő, szinte minden ellenőrzésünkkor több
munkavállalót kellett eltiltani a munkavégzéstől, mert nem használták a szükséges védőcipőt.
A kis létszámot foglalkoztató kereskedelmi egységeknél továbbra is a leggyakoribb
szabálytalanság a közlekedési utak eltorlaszolása, rakodóhelyként való használata. Az egyéni
védőeszköz juttatási rend meghatározására ritkán került sor.
A villamos kapcsolószekrények zárhatósága sokszor nem biztosított, mert a nyitható
burkolatot nem szerelték fel zárral, vagy az elromlott. Gyakori a villamos tápkábelek
szabálytalan kötése, mint például a toldások szigetlelő szalaggal történt szigetelése, vagy a
vezeték védőköpenyét nem fogták be a csatlakozó aljzatba, illetve a csatlakozódugóba.
A közepes és kisebb cégeknél az időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatokat nem mindig
végezték el, vagy az elkészített érintésvédelmi jegyzőkönyvben feltárt hibák javítására nem
intézkedtek, mivel a jegyzőkönyvet csak betették a polcra, és azt csak az ellenőrzés során
keresték elő.
Munkaegészségügy
A kereskedelem és a vendéglátás területén sem teljes körű a foglalkozás-egészségügyi ellátás
biztosítása.
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A munkáltatók közlése szerint a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatok (FESZ) jelentős része
többnyire csak a munkavállalókkal kapcsolatos feladatait látja el. A munkaegészségügyi
szaktevékenységnek minősített munkáltatói feladatokba a FESZ orvosait a munkáltatók
többsége nem vonja be.
A kereskedelemben jelentős a kézi tehermozgatás, gyakran kényszertesthelyzettel,
kedvezőtlen váltakozó klimatikus feltételek mellett, ugyanakkor a mozgásszervi foglalkozási
megbetegedések kialakulása ellen tett munkáltatói megelőző intézkedések nem jellemzőek.
Jellemző hiányosság a kereskedelemben, hogy a targoncavezetők munkaköri alkalmassági
vizsgálata és a targonca-vezetői engedély egészségi alkalmassági vizsgálata nincs mindig
összhangban.
d) Feldolgozóipar és gépipar
A feldolgozóipari ágazat területén (a gépiparral együtt) tevékenységet végző munkáltatóknál
3 973 ellenőrzésére került sor 2008. I.-III. negyedévében, ez az összes látogatás 20 %- a. A
feldolgozóipar területén 262 esetben alkalmaztak a munkavédelmi felügyelők bírságot,
összesen 100 820 000 Ft összegben. A gépipar területén 182 esetben szabott ki
munkavédelmi bírságot a hatóság, összesen 92 875 000 Ft összegben.
A feldolgozóipar területén a fokozott ellenőrzések ellenére is jellemző hiányosság az egyéni
védőeszközök biztosításának hiánya, a védőburkolatok teljes vagy részbeni hiánya,
védőberendezések működésképtelensége, a szükséges feliratok, jelképek hiánya. Még mindig
gyakori a vezérlő, illetőleg kapcsoló szekrények nyitott állapota, vagy zárhatóságának hiánya.
Sok esetben a munkaeszköz nem rendelkezett vészleállító kapcsolóval, az emelőszerkezet
zárható vezérlőkapcsolóval, vagy ezek működésképtelenek voltak.

Egyéni védőeszközök biztosításának hiánya zajos munkakörnyezetben a feldolgozóipar
területen
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A veszélyes gépek üzembe helyezése, valamint időszakos biztonsági felülvizsgálatai a
munkáltatók nagy részénél megtörtént, az előző időszakhoz képest javulás tapasztalható. Az
emelőgépek esetében az illetéktelenek hozzáférhetőséget több esetben nem akadályozták meg
(kulcs a targoncában, nem zárható kezelőpanel, illetve szándékosan beletört kulcs a
kezelőpanelen alulvezérelt daruk esetén).
Présgépeknél nyitott szerszámok esetében a lábpedálos üzemmód, az esztergagépeken a
tokmányburkolatok, valamint azok reteszeléseinek hiánya jelentett legtöbb intézkedésre okot
adó hiányosságot. A munkaeszközök állapotában szinte általános, hogy szabálytalanságot
mindenhol lehet feltárni. Sajnos az emelőgépeknél több esetben tártak fel a munkavédelmi
felügyelők kezelői jogosulatlanságot és illetéktelen használat megakadályozásáról való
gondoskodások mellőzését, mely miatt halálos baleset is bekövetkezett az adott időszakban.
Az élelmiszeripar területén változatlanul igaz az a megállapítás, hogy a termelőberendezések, emelőgépek üzembe helyezése, időszakos felülvizsgálata elmarad, műszaki
állapotuk sok kívánni valót hagy maga után. Sokszor fordul elő a gépek védőburkolatainak
hiánya, a védőeszköz használatának elmulasztása.
A kisebb sütőipari cégeknél tartott ellenőrzéseink alkalmával azt tapasztaltuk, hogy egy
részüknél a munkavédelmi helyzet szinten tartása is nehézségekbe ütközik. A legjellemzőbb
hiányosságok az alábbiak voltak:
· a dagasztógépek dagasztócsészéin és egyéb tésztafeldolgozó gépeken a
benyúlást megakadályozó védőberendezés hiánya,
· a védőberendezések reteszeléseinek szándékos kiiktatása,
· a védőképességüket vesztett egyéni védőeszközök használata,
· a nem megfelelő lábbeli (papucs) használata.
A vállalkozások jelentős részénél a szűk munkaterületen történő kézi és segédeszközzel
végzett anyagmozgatás komoly kockázati tényezőt jelentettek. A termelő-berendezések,
gépek átlagos életkora magas, műszaki színvonaluk alacsony.
A húsfeldolgozó iparban figyelemre méltó volt, hogy az előző időszakhoz viszonyítva a
villamos kábító eszközök biztonságosabbak voltak, és az ezen a területen dolgozó
munkavállalók általában használták 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 voltak veszélyesek.
A villamos érintésvédelmi vizsgálatokról a munkáltatók egynegyede nem tudott érvényes
jegyzőkönyvet bemutatni. Ugyancsak sok helyen tapasztaltuk, hogy a villamos kapcsolóelosztó berendezések ajtói, fedelei nyitott állapotban voltak.
A fafeldolgozást, illetve bútorgyártást végző munkáltatóknál a munkabiztonsági
körülmények és a felhasznált gépek műszaki színvonala az előző időszakhoz képest nem
romlottak. A megmunkáló gépek egy része elavult, és ezek üzemeltetési dokumentációval
csak részben rendelkeztek. Több cég azonban korszerű megmunkáló gépeket vásárolt, ezek pl. függőleges lapszabász gép- javították a munkakörülményeket. A faiparban használt gépek
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műszaki színvonala alapvetően nem változott. Javulást tapasztaltunk a gépek
védőburkolataival kapcsolatosan. Továbbra is jellemző a zsúfoltság, a takarítottság hiánya. 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. A szitanyomó üzemek megfelelő légállapotát biztosító szellőzőrendszerek alacsony
hatékonysággal üzemeltek, a felülvizsgálatukat a gazdasági helyzetre hivatkozva nem
végeztették el. Az ellenőrzött munkáltatók egy részénél a közvetlen áramütés elleni védelem
(burkolatok, fedelek eltávolítása) hiánya okozott közvetlen veszélyt.
Vasipar, valamint a gépipar területén belül fokozottan veszélyes tevékenység a fém
feldolgozás. Ennek oka az elöregedett, elavult („ósdi”) géppark. További probléma a
gazdálkodó szervezetek „felaprózódása”. A területen működő összes fém feldolgozó
munkaeszköz több mint a fele mikro vállalkozások tulajdonában van. A munkaterületek
nagysága nem minden esetben felel meg a folytatni kívánt tevékenységeknek (szűkek,
zsúfoltak). A munkáltatók többsége úgy gondolja, hogy a munkaeszköz állományának
karbantartására nem érdemes költeni ezért tervszerű karbantartásra nem áldoz.
Figyelemre méltó, hogy a nagy un. multi cégek nagy részénél kimondottan jó a
munkabiztonság. A gépek védőberendezései megfelelőek, saját ellenőrzéseik hatékonyak és
megfelelő számú képzett munkavédelmi szakembert foglalkoztatnak. A munkáltatók
többségénél a minimálisan alkalmazott műszaki előkészítő létszám miatt valamint az egyedi
gyártásra való tekintettel technológiai utasítások ritkán kerülnek kiadásra, a munkavállalók az
esetek többségében vázlat, jobb esetben alkatrész rajz alapján dolgoznak.
Munkaegészségügy
A feldolgozóiparban a legjellemzőbb hiányosságok:
- A munkakörnyezeti mérések elmulasztása (légtérszennyezettség)
- A légtechnikai berendezések megfelelő karbantartása
- Az egyes veszélyes vegyi anyagokra kötelezően előírt biológiai expozíciós mutatók
vizsgálatának elmulasztása.
A mulasztások döntő oka az elmaradt kockázatértékelésekben jelölhető meg. A
kockázatértékelés során típushibának mondható, hogy nem telje körűek az elvégzett
kockázatértékelések, ugyanakkor az évenkénti (szükség esetén a soron kívüli)
kockázatértékelések is elmaradnak. A munkaköri alkalmassági vizsgálatokkal (előzetes és
időszakos) kapcsolatban is gyakran fordultak elő hiányosságok. A legjelentősebb expozíciók
között továbbra is a zaj szerepel.
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1.1.2 Hatósági kötelezések végrehajtás-ellenőrzésének tapasztalatai
A munkavédelmi felügyelők következetes utóellenőrzéseket végeztek az intézkedések
végrehajtásának megkövetelése érdekében, az ellenőrzések hatékonyságát növelve, a
munkáltató jogsértések felszámolására irányuló tevékenységét vizsgálva.
A közigazgatási határozatokban előírt hiányosságok megszüntetését más vizsgálatokhoz
kapcsolódóan a rendszeres napi felügyelői munka keretében, - különös tekintettel a súlyos
veszélyeztetésekkel érintett területekre, a munkavédelmi bírsággal kapcsolatos
szabálytalanságokra – utóellenőrizték a felügyelők. Az utóellenőrzések tapasztalatai
fegyelmezettebb teljesítésre utalnak. Sok munkáltató a hiányosságokat azonnal
megszüntette, azonban az esetszám, valamint a kiszabott bírságösszeg azt mutatja, hogy a
munkáltatók végrehajtási fegyelme még nem teljes körű. A kiszabott eljárási bírságok
nagyobb része a munkabalesetek kivizsgálása, illetve késedelmes teljesítése miatt volt
indokolt.
Az utóellenőrzések során megállapított hiányosságok többsége nem pénzhiányra, inkább
nemtörődömségre vezethető vissza, a hiányosságok megszüntetésének elmaradását
„bocsánatos bűnnek” tekintették az érintett munkáltatók. Sok esetben a munkavédelmi
szakember felelőtlen magatartása miatt következett be a nem teljesítés.
Az ellenőrzéseket rövid időn belül követő utóellenőrzéseket – főleg az azonnali intézkedések
vonatkozásában - egyre több esetben alkalmaztuk és ezek mind meglepetést okoztak a
munkáltatóknak, főleg az építőipar területén. Nem kedvezett az utóellenőrzések
végrehajtásának, hogy az ellenőrzések igen nagy számban nem telepített munkahelyeken
történtek, amiből pedig az következik, hogy ezeken a helyszíneken annak pillanatról pillanatra
történő változása miatt nincs mód az utóellenőrzés realizálására.
1.1.3. A súlyos munkavédelmi jogsértések, munkabalesetek
Munkánk során minden esetben kiemelten foglalkoztunk a súlyos jogsértésekkel, a súlyos
baleseteket előidéző veszélyforrások feltárásával. A kirótt munkavédelmi bírságok nagy része
is erre a területre vonatkozott, kiemelten az építőiparra.
Súlyos veszélyeztetés észlelésekor, be- és leesési veszély fennállásakor, védőburkolat, egyéni
védőeszközök, dúcolatok hiányakor, a reteszelések működésképtelensége, illetve kiiktatása
esetén minden esetben azonnali intézkedéseket hoztunk és szükség szerint szankcionáltunk.
Természetesen ugyanez vonatkozik a szabálytalan bontási tevékenységekre is ugyanúgy, mint
a jogosulatlan gépkezelésre.
Az egyik legsúlyosabb hiányosságnak tekinthető be- és leesési veszély feltárására irányuló
intézkedéseink száma és az összes intézkedés aránya szinte azonos az előző év ugyanezen
időszakához képest.
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A be- és leesési veszély elhárítására nagy energiát fordítottunk, amely az ezirányú
intézkedések számának növekedésében is tetten érhető. Leggyakrabban építkezéseken fordult
elő, szinte nem találtunk olyan építkezést, ahol a leesés elleni műszaki védelem megfelelő lett
volna, illetve ennek hiányában a munkavállalók a szükséges egyéni védőfelszerelést
használták volna. Az állványoknál, a födémnyílásoknál, a lépcsőknél, a nyílászárók részére
kialakított nyílásoknál még mindig gyakori a leesés elleni védőkorlát, illetve lefedés hiánya.
Volt olyan munkáltató, amelyiknél elmondták, hogy az ácsoknál nem tudják elérni a leesés
elleni védőeszköz használatát, mert az ácsok kigúnyolják azt a társukat, aki hordja, és nem
tekintik igazi ácsnak. Elbocsátani azért nem tudják a szabálytalankodót, mert munkaerőhiány
van szakképzett ácsból.

Leesési veszély, kollektív műszaki védelem és egyéni védőeszközök hiánya
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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. Még mindig
előfordultak olyan függőleges falú, mély munkagödrök, amelyek nem voltak kidúcolva,
ráadásul a szakadólapok is meg voltak terhelve.
2008. harmadik negyedévében 51 000 fő veszélyes munkakörülmények közötti
foglalkoztatását tárta fel a hatóság. A munkavállalók testi épségét és egészségét súlyosan
veszélyeztető munkáltatókkal szemben a jelentés időszakában 2 501 alkalommal került sor
munkavédelmi bírság kiszabására összesen 884 000 000 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.
Munkavédelemben kiszabott bírságösszegek alakulása [Ft]
(2008.01.01.-2008.09.30.)
Helyszíni bírság;
49 569 000

Eljárási bírság;
32 990 000

Szabálysértési
bírság;
57 388 000

Munkavédelmi
bírság;
884 000 000

Kiemelt munkaegészségügyi érdemi intézkedéseink az alábbiak szerint alakultak a gyakoriság
csökkenésének sorrendjében.
-

Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése;
Munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használat minimális
egészségvédelmi követelményeinek megszegése;
Előzetes alkalmassági vizsgálat elmulasztása;
Biztonsági adatlapok és a veszélyes anyagokra vonatkozó nyilvántartások hiánya;
Az erő- és munkagépek védőberendezéseinek a hiánya;
Az anyagmozgatás szabályainak súlyos megsértése;
Érintésvédelmi felülvizsgálatok elmaradása.
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Kiemelt munkaegészségügyi intézkedések megoszlása
(2008.01.01.-2008.09.30.)

Alkalma ssá gi vizsgálatok
rendjét érintő előírá sok
megszegése
36%

Tiltott körülmények közötti
fogla lkoztatás miatti
intézkedés (pl. fiata lkorú,
terhes nő)
0%

Határértéket meghaladó
expozícióban va ló
foglalkoztatás
2%

Egyéni védőeszköz
használatának minimális
egészségvédelmi
követelményeinek
megszegése
25%

Munkaterv elkészítésének
elmulasztása vagy előírt
fejezeteinek hiánya (csa k
azbesztnél)
0%

Kockázatbecslés és azbesztkoncentrá ció mérés értékelés
elmulasztá sa
1%

Terhes nő, fia ta lkorú rákkeltő
expozícióban való
fogla lkoztatá sa
0%

Határérték feletti
expozícióban való
foglalkozta tás
0%

Megelőzésre, expozíció
csökkentésre vonatkozó
előírások megsértése
2%

Előzetes alkalmassági
vizsgálat elmula sztása
19%

Biztonsági adatlapokra és a
veszélyes a nyagokra
vonatkozó nyilvántartás
hiánya
11%

Sérülékeny csoportok
foglalkoztathatóságával,
alkalmasságának
megítélésével kapcsolatos
speciális szabályok
megszegése
2%

Egyéni védőeszköz
árta lmassága va gy
konstrukciós hibája
2%

Munkabalesetek
Összesen 13 842 munkabaleset történt ez év szeptember 30-ig, míg az előző év hasonló
időszakában 12 621. Ebből 65 halálos (2007 hasonló időszakában 74), 37 súlyos csonkulásos
(2007 hasonló időszakában 32), 34 egyéb súlyos (2007 hasonló időszakában 29) és 136 súlyos
baleset (2007 hasonló időszakában 135) volt. Legmagasabb számban a gépipar területén
fordultak elő balesetek 3074, ezt követi a feldolgozóipar 2796, a szállítás és raktározás 1725
és a kereskedelem 1609 balesettel.
Súlyos esetek
1. A munkáltató a T. Kft. alvállalkozójaként végzett hálózatszerelési munkát a
Nagykónyi-Pári szakaszon. A hálózat építése az E. Zrt. tulajdonában lévő közcélú
villamos szabadvezeték hálózatok oszlopain történt. A munkáltató a jelzett
munkahelyen az ügyvezetőtől telefonon keresztül kapott utasítás alapján végeztette a
munkát. A hosszú, levágásra szoruló, rugózó vezeték darab hozzáért a szigetelés
nélküli fázis vezetékhez, mely a kézben tartott vezetéken át a munkavállaló áramütéses
halálát okozta. A sérült a munkavégzés közben nem használta a részére előírt egyéni
védőeszközöket (védőruházatot, védőkesztyű, fejvédő sisakot), hanem csupasz
felsőtesttel, fejvédő sisak és kesztyű nélkül végezte munkáját.
2. A cég munkavállalói egy budapesti út külső, beépítetlen szakaszán üzemzavar
elhárítási munkát végeztek. Ennek keretében a meggyengült anyagú, 80 cm átmérőjű
betoncsatornát két akna közötti kb. 35 m-es szakaszon ki kellett cserélni, ugyancsak
80 cm átmérőjű ÜPE csatornával. A sürgős munkára tekintettel előzetes
talajmechanikai vizsgálat nem történt. A munkaárok oldalfala beomlott és derékig
betemette őket. A helyszíni ellátás után az egyik munkavállalót mentőhelikopterrel
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szállították a kórházba, ahol az életmentő műtét ellenére sérüléseibe belehalt, a másik
lábszártörést szenvedett, de életben maradt.
3. Az F. Kft. három munkavállalója legyártott falpanelek kültéri tároló helyen történő
elhelyezését és betonkozmetikai javítását végezte. Korábban a tároló állvány furataiba
behelyezett 20-as betonvas darabokhoz ékelték ki a falpaneleket négy ponton, majd
ezután végezték a betonkozmetikai javításokat. A nem megfelelően rögzített panel bal
oldali alsó része a zsaluhéj-deszka darabok összeroppanása miatt elkezdett hátrafelé
csúszni, majd az egész panel megbillent és a mellette lévő falpanelnek dőlt. A
munkavállaló feje beszorult a két panel közé, és a helyszínen életét vesztette.
4. A feladat a raktárépület tetejének hőszigetelése volt kőzetgyapottal és fóliával. A
tájékoztatás közben eleredt az eső, és a kőzetgyapot táblákat be kellett takarni fóliával,
hogy ne ázzanak szét. Ebben a munkában a T. Kft. munkavállalóinak segített H.I. és
N.L. is. N.L. – miközben egy tekercs fóliával szaladt a kőzetgyapot táblákhoz –
belelépett egy 2,5 x 2,5 m méretű födémnyílásba, amely fóliával volt letakarva, de a
beesés ellen védő szabályos lefedés nem volt rajta. A födémnyíláson lévő fólia
elszakadt és N.L. 5,5 m magasságból a csarnoképület padozatára zuhant. Sérüléseibe
azonnal belehalt, a kihívott mentő már csak a halál beálltát tudta megállapítani.
1.1.5 Korkedvezményes nyugdíjazás
Ebben az évben már a korkedvezményes munkakörben dolgozók után többletjárulékot kell
fizetni a foglalkoztatóknak. Jelenleg mintegy 45 000 fő dolgozik egészségkárosító
körülmények között. A korkedvezményt-biztosítási járulék mértéke a bér 13 százaléka. Ezt az
elmúlt évben még a költségvetés biztosította, idén a negyedét, jövőre a felét, 2011-től pedig a
teljes egészét a munkáltatóknak kell fizetniük. Ettől kezdve nem munkakörökhöz, hanem
ártalmakhoz kötötté válik a többletjárulék fizetési kötelezettség. Uniós és egyben magyar
célkitűzés is, hogy az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek
megteremtése a munkaadók felelőssége. Az átmeneti időszakban a cégek mentesítést
kérhetnek a többletjárulék fizetési kötelezettség alól, ha vállalják az ennek alapjául szolgáló
vizsgálatot és ennek költségeit. A kérelmek befogadására az OMMF Közép-magyarországi
Munkavédelmi Felügyelősége lett kijelölve, ahol jelenleg hat vállalattól érkezet mentesítési
kérelem. Az eljárás első lépéseként a cég soron kívüli helyzetfelmérést végeztet, a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat pedig megvizsgálja valamennyi dolgozó egészségügyi
állapotát, majd megszerzik a szakszervezet egyetértését a kérelemhez. A mentesítés
lehetőséget és forrást biztosít arra, hogy megfelelő technológiai fejlesztéssel a munkavállalók
olyan körülmények között dolgozhassanak, hogy egészségük ne károsodjon, életük ne
rövidüljön meg.
1.1.6 Kiemelt munkavédelmi kutatások
Az idei évben hét témakörben végez kiemelt kutatást az Országos Munkahigiénés és
Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI). Az intézet alaptevékenysége keretében részt vesz a
munkahigiénés, a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati
döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben, a környezeti
(munkakörnyezeti) monitorozásban, kockázatelemzésben, a munkavállalók egészségének
javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos kutató, elemző, oktató, képző,
továbbképző tájékoztató, szervező és szolgáltató feladatok ellátásában. Segíti az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség hatósági feladatainak ellátását. Feladatot vállal
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az Európai Uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az
Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy
területén.
Kiemelt kutatási területek az idei évben: a vibráció, a zajexpozíció, a biológiai
monitorvizsgálatok továbbfejlesztése, a munkahelyi aeroszol vizsgálatok, a munkahelyi
stressz valamint a munkabalesetek és az egészségügyi státusz retrospektív elemzése.
A kutatások eredményének hasznosítására megalakult az OMMF-en belül a Munkavédelmi
Kutatási Tanács.

1.2 A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI
Az 2008. januárjától-szeptemberig terjedő időszakban a munkaügyi hatóság 27 985
munkáltatót ellenőrzött. A vizsgálatok a munkáltatók 66%-ánál tártak fel munkaügyi
jogsértéseket. Kiemelkedő szabálytalanság változatlanul a feketefoglalkoztatás (58 345 fő):
az összes munkaügyi szabályszegéssel érintett munkavállaló – megközelítőleg - 40%-a
munkaszerződés és bejelentés nélkül dolgozott. Önmagában ez az arány kimagaslónak
tűnhet, de változatlanul érezhető a hatása a legfertőzöttebb ágazat kiemelt ellenőrzésének,
figyelemmel arra, hogy az idén a feltárt feketemunkások alig több, mint negyede esett az
építőipari vállalkozásokra, míg 2007. január-szeptember hónapokban a feketefoglalkoztatás
40%-a volt megtalálható ebben a körben.
Az ellenőrzésbe vont munkavállalók közel 60%-át érintették munkaügyi jogsértések.
Ellenőrzött és szabálytalansággal érintett munkavállalók száma
munkaügyben[fő]
(2008.01.01.- 2008.09.30.)

300 000
250 000
200 000
150 000

267 895
158 829

100 000
50 000
0

Ellenőrzött

Szabálytalan

Az építőipari vállalkozásokhoz hasonlóan, ha nem is olyan mértékben, de javult a
feldolgozóipari munkáltatók legális foglalkoztatási gyakorlata. A 2007. év első kilenc
hónapjában a feketefoglalkoztatás 9%-a erre az ágazatra esett, míg az idén ez az arány már
csak 8%, hasonlóan az első féléves eredményekhez.
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A 2007. év hasonló időszakának vizsgálati eredményeihez képest romlott a vagyonvédelmi
vállalkozások jogkövető magatartása (2007. január-szeptember a feketefoglalkoztatás: 9 %,
míg 2008. január-szeptember 13%). A jogsértő foglalkoztatási gyakorlat lelepleződését
természetesen az a körülmény is magyarázza, hogy ebben az ágazatban megkétszereződött a
tavalyi év hasonló időszakához képest az ellenőrzések száma.
Jelentős romlás tapasztalható a vendéglátóipari munkáltatók körében is. Tavaly az első
kilenc hónap adatai szerint a feketefoglalkoztatás alig 5%-a esett erre az ágazatra, míg 2008.
első kilenc hónapjában ez az arány elérte a 15%-ot. Ez azt jelenti, hogy az első félévben
tapasztaltakhoz képest változatlanul háromszorosra nőtt tavalyhoz képest a feltárt
feketemunkások aránya. Ez azért is különösen kedvezőtlen változás, mert 2007. januárszeptember hónapjaiban közel ugyanennyi ellenőrzés volt (12%), mint az idén szeptemberig
(15%).
A kereskedelem területén fellelt bejelentés nélküli munkavállalók száma ugyancsak nőtt a
tavalyi hasonló időszak adataihoz képest (2007. január-szeptember: 2-3%; 2008. januárszeptember: 4-5%). Ugyanakkor ezt a változást magyarázhatja az is, hogy majd kétszer több
ellenőrzés volt ebben az ágazatban a tavalyihoz képest.
A korábbi évekkel ellentétben továbbra is megmaradt a szabadsággal kapcsolatos jogsértések
ugrásszerű növekedése [2008. január-szeptember: 27 719 fő; 2007.január-szeptember: 5441
fő], a szabálytalanságok közül minden ötödik még mindig e szabályszegésből adódott.
Változatlanul jellemző a munkaidővel, pihenőidővel, rendkívüli munkavégzéssel
összefüggő szabálytalanság. Ezek a jogsértések január-szeptember hónapokban közel 30 000
munkavállalót érintettek, elsősorban a feldolgozóiparban, de a kereskedelem és vendéglátás
területén is megtalálhatóak ezek a szabálytalanságok.
A munkaidő és pihenőidő szabályainak megszegését – elsősorban a feldolgozóiparban,
vendéglátásban és kereskedelemben [az összes ilyen jogsértés 1/3-a a feldolgozóiparban;
közel 1/3 a kereskedelem-vendéglátás területén] - gyakorta próbálják a munkáltatók a
munkaidő-nyilvántartás hiányával, vagy adatainak valótlan kezelésével leplezni (összesen
21 059 főt érintően).
A kötelező legkisebb munkabér szabályainak nyílt megsértése változatlanul ritka, de már
közel kétszeresére nőtt az ilyen típusú szabálytalanságok száma [2008. január-szeptember:
1384 fő a 2007. január-szeptember 783 fő]. E szabálytalanság majdnem felét a feldolgozóipari
(gépipar) munkavállalók sérelmére követték el az első kilenc hónapban is. A 2008. első kilenc
hónapjában feltárt jogsértéseket elkövető 18 476 munkáltató közül 8750 vállalkozással
szemben alkalmazott az OMMF munkaügyi bírságot, összesen 4 389 235 000 Ft összegben.
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1.2.1 Az ellenőrzések tapasztalatai a kiemelt ágazatok területén:
a) Építőipar
Az építőipar területének kiemelt ellenőrzése (vizsgálatok 38%-a) következtében változatlanul
ebben az ágazatban „lepleződött le” a feketemunkások legnagyobb hányada, de ez a többi
ágazathoz képest kiemelkedő arány mára már csökkenő tendenciát mutat. Szinte minden
jogsértés az AM könyvekhez kötődik.
A visszaélések leggyakoribb formái:
- a dátumbejegyzés hiánya (év, hónapot kitöltik, de a konkrét nap dátumát nem),
- a „radírozható tinta” használata,
- nincs a munkavégzés helyén a munkavállalónál az AM könyv.
A jogsértők egyik csoportja a profitmaximalizálásra törekvő, a 10 főnél több munkavállalót
foglalkoztató vállalkozások, melyek sok esetben hivatkoznak az egyébként leleplezett 4-5
feketemunkással szemben arra, hogy a többieket bejelentve foglalkoztatják. A másik oldalon
a kisebb (3-4 fős, azokat is feketén foglalkoztató) munkáltatók állnak, akik a szinte
kibogozhatatlanul hosszú alvállalkozói lánc legvégén vannak. „Mentségként” a jogsértésre
általában a láncszem végén lévő alacsony árakat szokták felhozni, mely csak a feketemunkát
teszi lehetővé. Ugyanakkor mereven elutasítják ezek a munkáltatók azt a nézetet, hogy a
nyilvánvalóan alacsony áron kínált munkát nem feltétlenül kell elvállalni.
Egy-egy régió külön jelezte (pl.Dél-Dunántúl), hogy az útépítéseken különösen magas a
feketén foglalkoztató munkáltatók aránya. Kitöltetlen AM könyvvel jellemzően a végzettséget
nem igénylő munkakörökben foglalkoztatnak munkavállalókat (segédmunka: pl. földmunka,
vízelvezető árkok lapozása), ezen kívül a hídépítési, vasszerelési munkát végzők között,
illetve a tehergépkocsi-vezetők között is dolgoztak alkalmi munkavállalók.
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Az M6 autópálya, valamint az M60 autópálya jelenleg épülő szakaszain 2008. szeptember 01. és
szeptember 30. között kiemelt ellenőrzést tartott a felügyelőség. Az ellenőrzött 38 munkáltató
közül 30 munkáltatónál volt szabálytalanság, amely a 133 munkavállaló közül 91 főt érintett. Az
egy hónapos vizsgálat során 21 munkáltató esetében 65 munkavállaló munkaszerződés és
bejelentés nélküli foglalkoztatását tárták fel.

A munkáltatók és a munkavállalók sokszor nehezményezik a vizsgálatokat, arra
panaszkodnak, hogy minden héten több ellenőrzést kapnak, amelyek idejére a munkával le
kell állniuk. Ugyanakkor a fővállalkozók részről nagyfokú együttműködést tapasztalható.
Több esetben hallották a felügyelők az építésvezetőktől, hogy egyértelmű a törekvés a
szabályos foglalkoztatásra: pl. van ahol kikötötték, hogy az alvállalkozó csak
munkaszerződéssel foglalkoztathat, alkalmi munkavállalói könyvvel nem. Az építőipar
területén gyakori jelenség, hogy az épület tulajdonosa is valamilyen módon részt vesz a
kivitelezésben. Előfordulhat, hogy egyes munkafolyamatokat valóban a tulajdonos szeretné
kiviteleztetni, ugyanakkor esetlegesen a magánszemély általi foglalkoztatás egy kontár
vállalkozót is fedhet.
b) Mezőgazdaság
A mezőgazdaságban a betakarítási munkák voltak a jellemzők ebben az időszakban.
Megfigyelhető, hogy gyakran a betakarítást nem az őstermelő maga végzi, hanem azt
különféle gazdasági társaságoknak, újabban egyesületeknek adja ki.
A jogsértések sok esetben szándékosak, tudatosak az alvállalkozó gazdasági társaságok,
egyesületek részéről. Az őstermelő, ha maga foglakoztatja a munkavállalókat - utólag ugyan, de valóban megteszi a bejegyzést az ágazatban indokoltan használt AM könyvbe, ellenőrzés
nélkül is. Az egyesületek ugyanakkor sok olyan tartósan munkanélküli ellátásban részesülő
személyt foglalkoztatnak, akiknek nem érdeke a bejegyzés megtétele az AM könyvbe, így az
vagy elmarad, vagy radírozható tollal történik.
Az Észak-magyarországi régió jelezte, hogy a munkáltatók sokszor un. megfigyelő embert
állítanak, aki ha észleli, hogy ellenőrzés közeledik, telefonon riasztást ad le és mire a
felügyelők a konkrét munkavégzés helyére érnek az AM könyvekben minden szabályosan ki
van töltve. (Amikor az un. megfigyelő embert megkérdezték, hogy mit csinál itt, azt a választ
kapták, hogy éppen az autójával történt valami és azt próbálja megcsinálni.)
Az AM könyvvel történő szabályos foglalkoztatás kijátszására a leleményesség széles
tárházát vonultatják fel a munkáltatók. Ugyanakkor volt olyan egyéni vállalkozó, aki
Tibolddaróc külterületén 141 munkavállalót szabályosan kitöltött AM könyvvel
foglalkoztatott szüreti munkák során.
Az ellenőrzéseket nehezítik a terepviszonyok, a nagyobb munkavállalói létszám, illetve a
néha rendkívül ellenséges magatartás. Ugyanakkor ezeket a tényezőket a rendőrség
közreműködése, illetve a vizsgálatok megfelelő tervezése, előkészítése nagyrészt kiküszöböli.
A szüretelők panasza arra irányult, hogy a felügyelők akadályozzák őket a munkavégzésben,
ezáltal később tudják befejezni a munkát. A családi vagy baráti körben szüretelők sértőnek
érezték a kérdéseket (kinek segítenek, kapnak-e ellenértéket) és felháborítónak tartották, hogy
a rokoni, baráti kapcsolatok „igazolását” is kérték a felügyelők.
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c) Kereskedelem és vendéglátás
A pár főt foglalkoztató kereskedelemi és vendéglátó-ipari vállalkozásoknál a
feketefoglalkoztatás mellett a munkaidő nyilvántartására, a munka-és pihenőidőre, valamint a
munkabérre vonatkozó rendelkezések megsértése a legjellemzőbb. Így továbbra is gyakori a
vendéglátásban, hogy a munkavállaló 15-18 órát is dolgozik megszakítás nélkül és
munkaideje megegyezik a nyitvatartással. Változatlanul jellemző az is, hogy a munkáltató a
12 órán felüli munkavégzést „zsebbe” ellentételezi a munkavállaló részére. Az éjszakai
szórakozóhelyeken sokszor a rendőrség segítségét kell kérni, ugyanis az ellenőrzés zavartalan,
eredményes lebonyolítását csak ők tudják garantálni.
Gyakori ezekben az ágazatokban a munkaidő-nyilvántartás teljes hiánya az egyéb jogsértések
leplezése érdekében. Gyakran hangzik el a „tulajdonos dolgozik” kijelentés is. [Gyakorlati
példával illusztrálható kijelentés aggályossága, hiszen a nyilvántartás szerint egy éjjel-nappal
nyitva tartó munkáltató esetében a tulajdonos 48! órát dolgozott.]
Az ázsiai országokból érkezők által üzemeltetett kereskedelmi egységeknél sokszor a
munkáltató meghallgatása is nehézséget jelent a nyelvi akadályok miatt.
A korábbiakhoz képest a változást az ellenőrzött munkáltatók viselkedésének új vonása
jelenti. Az elkövetett súlyos szabálytalanságokat az ágazat sajátosságaival, az üzemszerű
működés sajátosságaival, a fogyasztó igényeivel magyarázzák. A tapasztalataink szerint a
felszolgálókat, pincéreket 16 -18 órában foglalkoztatják, hasonló a helyzet a konyhai és a
kisegítő személyzet esetében.
d) Feldolgozóipar
A feldolgozóiparban elsősorban a társhatóságokkal együtt folytatott ellenőrzések útján
folytatható eredményes munkaügyi ellenőrzés. Jellemzően elzárt helyeken történik a
foglalkoztatás, és a megfélemlített munkavállalókat a munkáltatók mintegy „felkészítik” az
ellenőrzésekre.
Az iparág munkavállaló-igényes, jellemzően többműszakos munkarendben történik a
munkavégzés, és egy-egy nagyobb megrendelés esetében szabálytalanul foglalkoztatott
személyek, alvállalkozók bevonása is jellemzi a foglalkoztatási gyakorlatot.
A feldolgozóipar kiemelt ellenőrzésének szükségességét az a körülmény is indokolja, hogy
ebben az ágazatban a súlyos munkaügyi jogsértések közül szinte valamennyi kiemelkedő
arányban megtalálható. Különösen a munka-és pihenőidőre, valamint a kötelező legkisebb
munkabérre vonatkozó előírások megsértése fordul elő nagyobb számban e foglalkoztatók
körében.
e) Nyomozási és biztonsági tevékenység
A vagyonvédelmi vállalkozásoknál továbbra is az a gyakorlat figyelhető meg, hogy a nagyobb
állami – és magánmegrendeléseket megpályázó szervezet saját munkavállalóval alig
rendelkezik, legfeljebb a szolgálatvezetők vannak hozzájuk bejelentve, a tevékenységet
alvállalkozókkal (néha 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.
(Jegyzőkönyvön kívül számtalan őrző-védő cég vezetője elmondta már, hogy ezt így csinálják
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a gyakorlatban.). Bírság esetén azonnal új céget alapítanak és a régitől már nem lehet
behajtani a járulék-tartozásokat és a bírságot sem, de még a bejelentés nélkül foglalkoztatottak
jogviszonyát sem rendezik.
A feketén foglalkoztatott munkavállalók újabban arra hivatkoznak, hogy munkavégzésük
csupán a biztonságiőr tanfolyamhoz kötődő kötelező „gyakorlat” része. Állításuk szerint a
képzés előírásának megfelelően a teljesítendő gyakorlat hatvan óra, és erről írásbeli
megállapodást is tudnak mutatni a munkavállalók. A hatvan órát egyebekben több
munkaterületen is teljesítik, viszont ez egy jelenléti ívből vagy egy őrnaplóból nem tűnik ki,
csak akkor, ha a felügyelő egy cég több munkaterületének nyilvántartásait össze tudja vetni. A
tanfolyamon részt vevő munkavállalók egyrészt a jövőbeni foglalkoztatás reményében
vállalják a fenti foglalkoztatást, másrészt nyilvánvaló, hogy zsebből kifizetik a munkájukat.

1.2.2 Feketemunka
Az idei év már egyértelműen tükrözi azt a változást, hogy a munkáltatók a feketemunkával
összefüggésben a szóbeli megállapodás helyett az AM könyvvel történő szabálytalan
foglalkoztatást választják. A tudatos döntést tükrözi az a tény, hogy a foglalkoztatók a
feketemunka feltárása során lényegében már egyáltalán nem hivatkoznak a jogszabályismeret
hiányára. Kétségtelen, hogy egy-egy ellenőrzés azért még talált olyan munkáltatót, aki a
munkavállaló elvesztett AM könyve helyett egy sima A4-es papírra rögzítette a foglalkoztatás
tényét, majd a közteherjegyet is arra rögzítette és meg volt róla győződve, hogy szabályosan
járt el.
Az AM könyvekkel kapcsolatos visszaélésnek mára már általánosan elterjedt formája a
radírozható toll alkalmazása. Míg az első negyedév során csak elvétve lehetett ilyen
esetekkel találkozni, a tavaszi-nyári munkálatok megkezdésétől számítva szinte minden napra
jut egy ilyen radírozható tollal kapcsolatos ügy. Az Észak-alföldi régió érdekességként azt is
jelezte, hogy tapasztalatuk szerint a radírozható tinta hő hatására eltűnik. Ugyanis az a
gyakorlati probléma jelentkezett több munkavállaló esetében is, hogy az év eleji bejegyzések
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az idő múlásával a meleg nyári hónapok folyamán eltűntek az AM könyvből, így van olyan
bejegyzés, ami csak bélyegzőlenyomatot és közteherjegyet tartalmaz.
Az egyik legfőbb probléma, hogy a munkavállalók a kevés munkalehetőség miatt
kiszolgáltatottak és beleegyeznek a feketefoglalkoztatásba akkor is, ha egyébként a
többségük tudja, hogy szabálytalanul alkalmazzák őket. Ugyanakkor a munkavállalók is
gyakran kérik a bejelentés mellőzését a közterhek megspórol céljából. A foglalkoztatók között
sok olyan is található, aki figyelmetlenségből, hanyagságból követik el a jogsértést.
Összegezve: A feketemunka feltárása során gyakori, hogy a munkáltató és a munkavállaló
„egy oldalon áll” – a hatósággal, állami kényszerrel szemben – így az ellenőrzés jelentősen
megnehezül. Mindkét fél rövid távú érdeke az együttműködés, szembefordulás az adó- és
járulékfizetési kötelezettséggel.
1.2.3 Ágazati kollektív szerződéssel érintett területek
Változatlanul 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.
A munkáltatói érdekképviseletekhez tartozó és az ÉÁKSZ megkötésére felhatalmazást adó
munkáltatók a kollektív szerződés rendelkezéseit megtartják. Az építőipari kisvállalkozások
esetében munkaügyi ellenőrzéseink nagyobb része a jogviszony létesítéséhez szükséges
jognyilatkozatokra és a bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályok megtartásának
vizsgálatára terjedt ki. A munkáltatók jelentős része nem ismeri az ágazati kollektív szerződés
szabályait, a munkaidőkerethez kapcsolódó munkaidő-beosztási lehetőségeket nem használják
ki.
A sütőipari vállalkozásoknál még mindig kedvezőbb helyzetet találtak a felügyelők: a
szabályos foglalkoztatási gyakorlat okát változatlanul abban látják, hogy - 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.
1.2.4 Munkaerő-kölcsönzés, rendkívüli munkavégzés, szabadság ellenőrzése
A szabadság tárgyévi kiadásának elmulasztásával kapcsolatban a vállalkozások általában
semmilyen, az Mt-ben megjelölt indokra nem hivatkoznak, a széles körű médiatájékoztatás
ellenére a munkáltatók nincsenek tisztában a szabályokkal. Sokan csak azt „hallják meg”,
hogy a szabadság áthozható, ennek feltételeivel nincsenek tisztában.
A Dél-dunántúli régió jelzése szerint a munkáltatók éppen azzal a magyarázattal állnak elő,
tévedésük indoka a médiában közölt, félreérthető tájékoztatás. Nyugat-Dunántúlon
ugyanakkor volt példa a szabadság pénzben történő szabálytalan megváltására, de találkoztak
a felügyelők hamisított nyilvántartássál is.
Nem új keletű és egyre inkább terjed - többek között a rendkívüli munkavégzés leplezése
céljából - a munkaidő-nyilvántartással történő jelentős visszaélés. Az esetek egy részében a
munkavállalók másnap munkakezdéskor írják be az előző napi munkavégzés „szokásos”
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befejezési idejét. A másik esetben a munkáltató nem adja oda a munkaidő-nyilvántartást az
eljáró felügyelőnek. Nem törődik annak a hamisításával, egyszerűen letagadja a létezését.
Az egyes üzletek hétvégi nyitva tartása esetén gyakran tapasztalható, hogy szombatvasárnapra nincs rendes munkaidőben beosztott munkavállaló, azaz a rendkívüli
munkavégzés intézményét a munkáltatók sokszor nem rendeltetésének megfelelően, - azaz
valójában nem rendkívüli esetben - alkalmazzák.
A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban az Észak-alföldi régió jelezte, hogy a román határ
mellett egyre gyakoribb az a jelenség, hogy a román állampolgárságú munkavállaló a
romániai bejegyzésű cég alkalmazásában Magyarországon végez munkát, azaz az északi,
szlovák határ melletti probléma a keleti területeket is elérte.
Kirívó jogesetek
1. 2008. július 10-én – közérdekű bejelentés alapján – Ózdon ellenőriztek a felügyelők
egy Kft-t, amely csavarozási munkára foglalkoztatott 45 munkavállalót
foglalkoztatott alkalmi munkavállalói könyvvel, melyekben az adott napra
vonatkozóan bejegyzés nem szerepelt. A munkáltató – természetesen – nem fogadta
örömmel az ellenőrzés tényét, kisebb mértékű „morgásos magatartást” tanúsított, de
nem akadályozta az ellenőrzés lefolytatását, együttműködött a munkavállalók
„összeterelésében” és segítette a további jegyzőkönyvezési munka kivitelezését, a
munkavállalók teljes mértékben együttműködő magatartást tanúsítottak. [ÉszakMagyarország]
2. 2008. július hó 23-án munkaügyi ellenőrzést egy gyöngyösi hűtőházban, ahol egy Bt.
26 munkavállalót foglalkoztatott segédmunkás munkakörben, barackfelezési
munkára. A munkavállalók alkalmi munkavállalói könyvei a helyszínen voltak,
azonban a dátum rovat egyik munkavállaló esetében sem volt kitöltve. Egy másik Bt.
41 munkavállalót foglalkoztatott szintén segédmunkás munkakörben barackfelezési
munkára, a munkavállalók azonban írásba foglalt munkaszerződéssel és alkalmi
munkavállalói könyvvel sem rendelkeztek. [Észak-Magyarország]
3. A felügyelők egy Patak és Horpács községek közötti mezőgazdasági területen tartottak
ellenőrzést, ahol egy háziorvos alkalmazásában 25 munkavállaló burgonyát szedett.
A bejelentés szerint a munkát a bejelentés napján be is fejezik, ezért a felügyelők nem
tudták a rendőrség közreműködését kérni. A helyszínről a felszólítás ellenére többen
eltávoztak, a felügyelők 9 munkavállalót tudtak - jegyzőkönyvbe foglalva - tanúként
meghallgatni, közülük 5 fő ismerte el, hogy a munkája ellenértékeként az általa
felszedett burgonyából egy vagy két zsákkal hazavihet, és azt, hogy a munkavégzésre
szóbeli megállapodás alapján került sor. A helyszínre kiérkezett tulajdonos arra
igyekezett rávenni a munkavállalókat, hogy a felügyelők kérdésére azt válaszolják,
hogy ellenszolgáltatás nélkül, szívességből végzik a munkát. [Észak-Magyarország]
4. 2008. július 19. napján, Siófok külterület barackos mezőgazdasági munkaterületen
az egy Kft. munkaterületén volt munkaügyi ellenőrzés és a felügyelők munkavégzés
közben találták a foglalkoztató 38 fő alkalmi munkavállalóját. A foglalkoztató az
ellenőrzés napjára radírozható tintával töltötte ki dátum rovatot. Mivel a
tanúmeghallgatások alkalmával sikerült bizonyítani, hogy a munkavállalók 2008.
július 19. napját megelőzően is több olyan alkalommal végeztek a munkaterületen
munkát, amely napokra az AM könyvek bejegyzést nem tartalmaztak, a
munkavállalók foglalkoztatását szabálytalannak minősítették. A szabálytalan
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foglalkoztatást bizonyította a főkertész által bemutatott szállítási és teljesítési napló is.
[Dél-Dunántúl]
5. Mocsa, Külterület Boldogasszonypusztai szőlőben 17 fő dolgozott egy egyéni
vállalkozó alkalmazásában és érdekkörében, feladatuk volt a „szőlőzöldelés”, a szőlő
új hajtásainak, leveleinek a kivágása, a szőlőtőke törzsének tisztítása. A munkát végző
17 főből 8 fiatal munkavállaló is dolgozott, közülük 3 fő a vállalkozó gyermeke volt,
a további 5 fő pedig „idegen” gyerek, akik a felnőttekkel azonos munkát végeztek a
szőlőben. Az 5 gyermekből négy 14 éves, egy pedig 13 éves volt. A munkáltató
nyilatkozata szerint a gyerekek a vele történt szóbeli megállapodás alapján végeztek
munkát. Ők is vágták metszőollóval a leveleket, hajtásokat a szőlőtőkéről, mint a
felnőtt munkavállalók. A gyerekek az ellenőrzés napján (2008.07.03. napon) már a
harmadik munkanapjukat teljesítették. Erről a munkáltató kis füzetben nyilvántartást
vezetett, melyben rögzítette a név, munkanap, és a munkaidő kezdete, vége adatokat
is. A 9 felnőtt munkavállaló is feketén dolgozott, a munkát írásba foglalt
munkaszerződés hiányában a munkáltató által meghatározott helyen, munkaidőben,
ledolgozott óránként 450 Ft-os órabér ellenében végzeték. A munkáltató elmondása
szerint AM könyves foglalkoztatásban történt megállapodás minden munkavállalóval,
de egy munkavállaló sem tudott érvényesen kitöltött AM könyvet bemutatni a
helyszíni ellenőrzés alkalmával. 2 munkavállalónál volt a helyszínen AM könyv, de
nem tartalmazott bejegyzést, azok teljesen üresek voltak. [Közép-Dunántúl]
6. Dádon a nemzetközi „Ozorafesztivál” – Goa zenei fesztivál – területén végzett
ellenőrzés során a felügyelők megállapították, a területen működő ideiglenes
vendéglátóipari egységben egy egyéni vállalkozó 25 munkavállalót foglalkoztatott
alkalmi munkavállalói könyvvel pultos, eladó munkakörben. Az AM könyvek
kitöltetlenek voltak, a munkavégzés napjára bejegyzést nem tartalmaztak. [KözépDunántúl]
7. A Sziget Fesztiválon 2008. augusztus 19-én végzett ellenőrzéskor egy Kft.
munkavállalói a bontási munkálatokban vettek részt. A munkáltató az általa
foglalkoztatott munkavállalók 2/3-át, 22 főt érintően elmulasztott eleget tenni
bejelentési kötelezettségének. [Közép-Magyarország]
Pozitív
8. A Krasznokvajda gyümölcsöskertben egy egyéni vállalkozó 46 munkavállalója
szilvát szedett. A munkavállalók AM könyvvel végezték munkájukat, amelyeket a
helyszínen bemutattak. A könyvek
a törvényi előírásoknak megfelelően,
szabályosan voltak kitöltve, a munkáltató a helyszínen bemutatta a jelenléti íveket is.
Két korábbi ellenőrzés alkalmával már találkoztak a felügyelők munkáltatóval, akkor
5 fekete munkavállaló, valamint 54 fő esetében szabálytalan „radírozható” tintás AM
könyves foglalkoztatás szabálytalanságát tárták fel. [Észak-Magyarország]
1.3 Főmunkaidőn kívül végzett munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések
Országos tapasztalat, hogy a főmunkaidőn kívül tartott ellenőrzések a legtöbb esetben
meghozzák a várt eredményt. A Kánikula akcióban pl. rendszeresen végeztek a felügyelők
ilyen ellenőrzéseket, illetve szeptemberben a szüreti fesztiválok, rendezvények vizsgálata is
„váratlan időpontban” történt.
A hétvégi napokon tartott ellenőrzések is jellemzően eredményesek, ilyenkor még mindig
nem számítanak a munkáltatók vizsgálatra.
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A főmunkaidőn kívüli - főleg az éjszakai órákban végrehajtott vendéglátó-ipari egységeket
érintő - ellenőrzések során nagyon sok segítséget jelent a rendvédelmi szervek munkája,
kiemelten a helyi ismeretekkel, szokásokkal rendelkező társhatóságoké. Több esetben ők is
kérik az éjszaki órákban történő ellenőrzést.
2008. harmadik negyedévében több súlyos és halálos baleset vizsgálat során, valamint a
célvizsgálatok kapcsán történnek főmunkaidőn kívüli munkavégzések. A rendes munkaidőn
kívüli munkavégzés döntően az építkezéseken, a fesztiválokon, a piacokon és az éjszakai
munkavégzések helyszínein valósult meg. Több építkezésnél 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 inkább a kis 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 feketefoglalkoztatás ilyenkor kerül
megállapításra.
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.
1.4 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.
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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.
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.
1.5 Társhatóságokkal közös, kiemelt célellenőrzések
Kánikula Hadművelet
A nyári időszaknak megfelelően elsősorban a szezonális foglalkoztatásban érintett
ágazatokra, a nagyobb tömegek által látogatott rendezvényekre és az ott, időszakosan
működő, valamint a munkavállalókat az átlagosnál is nagyobb mértékben veszélyeztető
ágazatokra, munkahelyekre koncentráltak az OMMF ellenőrzései. Így sor került a
különböző fesztiválok, szabadtéri rendezvények, ideiglenes árusítóhelyek, fürdők, strandok,
vásárok, piacok, vendéglátó egységek, feldolgozóipari munkahelyek, építőipari,
mezőgazdasági, és vagyonvédelmi vállalkozások, színesfém kereskedések ellenőrzésére. A
munkaügyi és munkavédelmi felügyelők a nyári diákmunka szezonra való tekintettel,
kiemelten ellenőrizték a fiatal munkavállalók foglalkoztatásának jogszerűségét, biztonságos
voltát.
Az ellenőrzéseken, melyek Magyarország valamennyi megyéjét és Budapestet is érintették,
444 felügyelő vett részt. Ellenőrzési tapasztalataink alapján, a hagyományos munkaidőben
végrehajtott ellenőrzések mellett a hétvégeken, ünnepnapokon és éjszaka végzett felügyelői
munka is célravezetőnek bizonyult.
Az akcióban 6 585 munkáltató ellenőrzésére került sor, közülük 5 211 volt szabálytalan,
ez az összes ellenőrzött munkáltató 79 százaléka. Az ellenőrzés alá vont munkavállalók
32 százalékát érintette valamilyen jogsértés, szabálytalanság. Közülük 7126-an feketén
dolgoztak. Az OMMF az ellenőrzés során összesen 1 073 911 000,- Ft bírságot rótt ki a
szabálytalan munkáltatókra.
A munkaügyi ellenőrzések tanúsága szerint, változatlanul a feketefoglalkoztatás a
leggyakoribb jogsértés. A legtöbb feketén foglalkoztatott munkavállalóval az építőiparban, a
vendéglátásban és a mezőgazdaságban találkoztak az OMMF felügyelői. Továbbra is gyakran
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előforduló szabálytalanság az alkalmi munkavállalói könyvek hiánya vagy helytelen
használata. Sajnos többször volt példa az AM könyvekkel való szándékos visszaélésre is.
A napi dátum kivételével kitöltött kiskönyvekben a helyszíni ellenőrzés megkezdését
követően, pillanatok alatt próbálták meg pótolni a dátumot, illetve kitöltésre készen tartották
azokat a munkaterületen álló járművekben, konténerekben.
A munkaidő nyilvántartásával kapcsolatos szabálytalanságok, hiányosságok is gyakoriak.
Ezzel a mulasztással az elsősorban vendéglátó-ipari, illetve feldolgozóipari és építőipari
munkáltatók nehezítik meg a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályok betartásának
ellenőrzését. Ilyen esetekben sokszor a nyilatkozatok alapján derül ki például, hogy a
pincéreket, pultosokat, konyhai kisegítőket esetenként napi 16-18 órában is
foglalkoztatják.
A KÁNIKULA célvizsgálat munkavédelmi ellenőrzéseinek létjogosultságát, fontosságát a
közelmúlt balesetei mellett az ellenőrzések tapasztalatai is alátámasztották. Az ellenőrzött
munkáltatók 83 százaléka vétett a munkavédelmi szabályok ellen. A munkavállalók
veszélyeztetésében élenjáró az építőipar. Még mindig alig találni olyan építkezést, ahol a
leesés elleni műszaki védelem megfelelő lenne, illetve ennek hiányában a munkavállalók a
szükséges egyéni védőfelszerelést használnák. Sajnos sok olyan munkavállalót találtak a
felügyelők, akik orvosi alkalmassági vizsgálat nélkül álltak munkába, vagy éppen egyéni
védőeszközök (hallásvédő, légzésvédő, védősisak, stb.) nélkül dolgoztak.
A munkavédelmi előírások nem csak a munkavállalók, hanem a kereskedelmi egységek
vásárlóinak, a vendéglátóhelyek látogatóinak biztonságát is szolgálják. A nyáron
megrendezett nagyobb fesztiválok, szabadtéri programok munkavédelmi ellenőrzéseinél, a
színpadépítők, konyhai dolgozók, árusok érdekében vizsgált biztonságos munkakörülmények,
védőeszközök mellett különös gonddal ellenőrizték a vendégek közelében működő
elektromos-és gázüzemű berendezések biztonságos elhelyezését, üzemeltetését is.
Az ellenőrzések alkalmával különös figyelmet kaptak a színesfém kereskedelemmel és
feldolgozással foglalkozó vállalkozások is. Több esetben előfordult, hogy a villamos
kéziszerszámok, a gáz-és ívhegesztő készülékek állapota gyakran nem felelt meg a
munkavédelmi előírásoknak. A kéziszerszámokon rendszeresített védőburkolatok hánya, a
villamos vezetékek és csatlakozók szerelési és szigetelési szabálytalanságai komoly
veszélyforrásnak tette ki a fémhulladékokat kézi szerszámokkal bontó munkásokat.
A nyári időszakra különösen jellemző diákmunka is a kiemelten ellenőrzött területek közé
tartozott. A diákok munkaköri alkalmassági vizsgálatának meglétét, a megfelelő
munkaeszközök, egyéni védőeszközök szabályszerű használatát ellenőrizték a felügyelők a
fiatal munkavállalóknál. A munkát vállaló diákok közel 34 százalékánál tapasztaltak
szabálytalanságot. Ugyanakkor, pozitív tapasztalatként könyvelhető el, hogy egyre több
helyen már nem az úttestről, hanem a járdaszigeten, illetve a forgalomtól elzárt területeken
végeztek szórólapozást.
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Szüreti munkálatok, fesztiválok ellenőrzése
Az OMMF 213 felügyelője vett részt az ország valamennyi régióját érintő szüretelési
munkálatokon, szüreti- és borfesztiválokon (etyeki Kezes-lábos fesztivál, Szántói Szüreti
Napok és Cimbalmos Fesztivál) tartott ellenőrzések lefolytatásában. A vizsgálat alá vont
706 munkáltató 45 %-nál állapítottak meg munkaügyi illetve munkavédelmi
szabálytalanságot, a közel 5200 fő ellenőrzött munkavállalóból minden harmadik
esetében. A munkaügyi jogsértések körének 46 %-át sajnálatos módon továbbra is a
feketefoglalkoztatás képezte. A hatóság bírságpolitikájának figyelembevételével kizárólag a
legsúlyosabb jogsértések esetén 119 esetben alkalmazott (munkaügyi, munkavédelmi,
szabálysértési, helyszíni, illetve befizetésre kötelezés) bírságot, melyek együttes összege
megközelíti a 145 millió Ft-ot.
Az ellenőrzések során -a társhatóságok közül- a közös ellenőrzésekre elsősorban a
rendőrkapitányságok munkatársaival együtt került sor, emellett az ÁNTSZ, az APEH, a
BÁH, illetve az NFH kollégáival is tartottunk közös vizsgálatokat.
Megállapítható, hogy azon munkáltatók, akik a korábbi években már részesei voltak
ellenőrzéseknek, szabályosan foglalkoztatták munkavállalóikat. Ezen piaci szereplők
pozitív hozzáállással fogadták az ellenőrzéseinket és természetesnek találták, hogy a
felügyelők végzik a munkájukat.
A szüreti ellenőrzések során továbbra is feketemunka elleni határozott fellépés volt a fő cél.
Az ellenőrzések során azt tapasztaltuk, hogy a munkáltatók többsége AM könyv kitöltésével
vagy munkaszerződéssel és APEH bejelentéssel jogszerűen foglalkoztatta a
munkavállalókat. A munkáltatók az ellenőrzés helyszínén jelenléti ívet, illetve AM könyvvel
történő foglakoztatásról nyilvántartást is be tudtak mutatni.
Az alkalmi munkavállaló könyvvel foglalkoztatottak esetében továbbra is
hiányosságokat tapasztaltunk: a feketefoglalkoztatás „megszokott” formáin túl jellemző,
hogy a munkáltatók a munkavégzést megelőző napokra nem róják le a közteherjegyet.
Sok esetben tapasztaltuk, hogy a munkáltatók a kaláka munkára hivatkozással igyekeznek
leplezni az általuk feketén foglalkoztatott munkavállalók igénybe vételét.
Az eljáró felügyelők kiemelt figyelmet fordítottak az ellenőrzések során arra, hogy a
ténylegesen kalákában munkát végzők ne zaklatásként éljék meg az ellenőrzéseket, mely
köszönhetően a kollegák fellépésének szinte minden esetben sikerült is.
Munkavédelmi szempontból igazán súlyos veszélyeztetésnek nevezhető hiányosságot
nem tapasztaltunk. A szőlőfeldolgozók területén leggyakoribb problémát az
üzemeltetéssel kapcsolatos hiányosságok, a gépek védőburkolatainak hiánya, az
érintésvédelemmel kapcsolatos szabálytalanságok, a villamos főkapcsoló szekrények nyitott
állapota, a villamos hosszabbítók érintésvédelmi hiányosságai, valamint egyéb
érintésvédelmi problémákból eredő áramütés veszélyei jelentették.
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Az egyéni védőeszközök juttatási rendje rendszerint nem volt szabályozva, de az alapvető
egyéni védőeszközök rendelkezésre álltak. A munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok
írásos szabályzása a munkáltatók többségénél hiányzott.
Egy Kft. présházában a borszivattyú villamos energiaellátásra szolgáló kb. 10 m hosszú
villamos vezetéke több helyen szabálytalanul volt toldva.

Egy egri szőlőfeldolgozó üzemben a szőlőprés után elhelyezett, padlószint alá
süllyesztett törköly kihordó csiga fedőlemeze hiányzott.
1.6 Felügyelőket ért atrocitások
Egyre gyakoribb, hogy az ellenőrzéseinket ellenszenvvel, ellenségesen fogadják, különösen
azokon a helyeken, ahol jelentős jogsértések tapasztalhatók, (pl. építőipar, vendéglátás,).
Tény, hogy a felügyelőket ért atrocitások száma az ellenőrzésekhez képest viszonylag kevés.
Ennek ellenére nagyon fontos, hogy ezeket az eseteket a felügyelők megfelelően tudják
kezelni. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez idáig sikerült az ilyen kényes esetek többségét
megfelelően megoldani.
I.

Eset: egy sertés feldolgozó üzem ellen benyújtott panaszbejelentés kivizsgálása
során 2 fő felügyelő 6 munkás „fekete” foglalkozását tárta fel. A helyszínre érkező
munkáltató a felvett tanúmeghallgatási jegyzőkönyveket elvette, valamint
meggátolta a további munkavédelmi ellenőrzés lefolytatását. A felügyelők a
helyszínre rendőri segítséget hívtak. Az esetet a rendőrség vizsgálja.

II.

Eset: a munkavédelmi ellenőrzést végző két fő felügyelőt a helyszínre érkező
munkáltató az ellenőrzés abbahagyására utasította, valamint megfenyegette őket.

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 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
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fenyegetések egy része hatóságokhoz történő feljelentés, de van konkrét személyre irányuló
életveszélyes fenyegetés is.
Kívánatos lenne, hogy a munkáltatók azon része, amely az ellenőrzések kikerülésére,
akadályozására bíztatja munkavállalóit, inkább munkavédelmi oktatásban részesíteni
őket, biztosítaná az egyéni védőeszközöket és a jogilag is szabályos foglalkoztatást.

2. MUNKAVÉDELMI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
Az OMMF Tanácsadó Szolgálata egy éve működik minden régióban. A tanácsadás egy
speciális terület, amely a kölcsönös bizalmon alapul, és az üzleti élet kulcsfontosságú része, a
versenyelőnyök, a vállalkozás tudásbázisának állandó forrása. Munkavédelmi tanácsadás
során törekszünk a megelőzés teljessé tételére, hiszen a legnagyobb veszteség a munkát
végzők munkaképességének részleges, vagy teljes elvesztése. Fontos, hogy segítséget
nyújtsunk a munkáltatóknak, munkavállalóknak abban, hogy a biztonságos foglalkoztatás
feltételeit megteremtsék. A munkavédelmi felügyelő tanácsadó által birtokolt tudásbeli-,
jártassági-, készségi-, és módszertani előnyök illetve ezek szinergiája az, amit a tanácsadást
igénybevevő munkáltató értékesnek tarthat és hajlandó azt igénybe venni.
3.1 Regionális eredmények
A Tanácsadó Szolgálathoz 2008. első háromnegyedévében összesen 14083 megkeresés
érkezett. Az érdeklődők 8677 esetben keresték meg kéréseikkel, problémáikkal a regionális
tanácsadókat.
Munkavédelmi
Tanácsadó Szolgálat

Tanácsadások száma

Regionális tanácsadók

8677

MISZ

5406

Összesen

14083

A regisztrált tanácsadások száma azt mutatja, hogy 2008. I-III. negyedéves adatok jóval
felülmúlták a 2007. évi azonos időszakra vonatkozó, kizárólag telefonos tanácsadáson
alapuló adatokat.
Munkavédelmi Információs Szolgálat
2007. I-III. negyedév
2008. I-III. negyedév

5261

5406
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A tanácsadások számát tekintve az élen a Közép-magyarországi régió áll 24 %-kal,
középmezőnybe tartozik a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régió 9-9 %-kal, őket követi az
Észak-alföldi régió 7 %-kal és az Észak-magyarországi régió 6 %-kal, míg a sort a Középdunántúli régió 4 %-kal és a Nyugat-dunántúli régió 3 %-kal zárja.
Munkavédelmi felügyelő tanácsadóinkhoz érkezett megkeresések régiónkénti számszerű
megoszlását az alábbi táblázat mutatja.
Regionális
felügyelőségek
Észak-magyarországi
Közép-dunántúli
Dél-dunántúli
Dél-alföldi
Közép-magyarországi
Észak-alföldi
Nyugat-dunántúli

Tanácsadások
száma
820
601
1223
1291
3307
959
476

Munkavédelmi
Egy főre jutó
felügyelő tanácsadók
átlagtanácsadás
(fő)
2
2
3
3
4
3
2

410
300
408
430
827
320
238

A tanácsot kérők típusa
A tanácsadások számának régiók közötti megoszlásán túl a tanácsadások típusa, irányultsága
és a tanácsadás módja is ad információt a Szolgálat tevékenységéről. Kitűnik, hogy továbbra
is a legnagyobb számban a munkáltatók keresték meg a Szolgálat munkatársait (41 %).
Megkereséseikkel második helyen a gazdasági életben tevékenykedő munkavédelmi
szakemberek állnak, ami azt mutatja, hogy egyre nagyobb az igény a munkavédelmi felügyelő
tanácsadók tudása, jártassága iránt. A Szolgálat tevékenysége iránti bizalmat fejezi ki a
növekvő munkavállalói megkeresések száma. Az érdekképviseletet ellátó szervezetek,
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személyek megkeresése továbbra is az utolsó helyen áll, de 2008 I. félévéhez képest (78 db),
ez a szám is jelentősen emelkedett (134 db) a harmadik negyedévben.
Tanácsot kérő típusa
Munkáltató
Munkavédelmi
szakember
Munkavállaló
Egyéb
Magánszemély
Foglalkozásegészségügyi szakember
Érdekképviseleti szerv
összesen

fő
5782

%
41%

3632
2095
1571
673

26%
15%
11%
5%

196
134
14083

1%
1%
100%

Tartja magát, az a növekvő bizalmat tükröző tendencia, hogy a Szolgálathoz fordulók közel
fele, 6923 fő hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, míg 7160 esetben a jogszabály
biztosította anonimitás mellett döntöttek az érdeklődők. Az anonim megkeresés inkább a
telefonon tanácsot kérőkre jellemző.
3.2 A tanácsadás módja
A megkeresések módjai jellemzően négy típust képviselnek. Telefonon, személyesen,
levélben, illetve elektronikus (e-mail) úton keresik meg az érdeklődők a Szolgálat
munkatársait. A telefonos megkeresések számából nagy részt képvisel a MISZ.
Tanácsadás módja
Észak-magyarországi
régió
Közép-dunántúli régió
Dél-dunántúli régió
Dél-alföldi régió
Közép-magyarországi
régió
Észak-alföldi régió
Nyugat-dunántúli régió
MISZ
Összesen

Telefonos

Személyes
partner
kezd.

Személyes
tanácsadó kezd.

E-mail

695
457
983
1012

96
41
216
184

14
0
7
84

13
97
12
11

2
6
5
0

820
601
1223
1291

3030
743
329
5406
12655

166
156
112
0
971

8
39
1
0
153

102
18
33
0
286

1
3
1
0
18

3307
959
476
5406
14083

Levélen,
összesen
telefaxon

Az egyes régiókon belül megvalósult tanácsadási módok arányát mutatja a 3 sz. diagram. Az
ábrázoltakból kitűnik, hogy a telefonos tanácsadások mellett kiemelt jelentőségűek a
személyes kontaktussal létrejött tanácsadások, melyek a leginkább tudatformáló hatásúak.
A személyes tanácsadások számát tekintve a régiók közül a Dél-alföldi régió végezte az ilyen
típusú legtöbb tanácsadást (268), alig kevesebb esetszámmal követi a Dél-dunántúli régió
(223). A legkevesebb személyes tanácsadás a Közép-dunántúli régióban valósult meg (41).
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A tanácsadások irányultsága
A tanácsadások irányultság szerinti megoszlásában továbbra is vezetnek a
munkaegészségügy tárgyköréhez kapcsolódó megkeresések. Sokak részéről volt kérdés,
melyek a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatai. A foglalkoztatáshoz
előírt előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok végzésének szükségességéről is
gyakran kérdezik munkavédelmi szakreferenseinket. Az irányultságok között megjelent a
kémiai biztonság témakörében a veszélyes anyagok, készítmények munka közbeni hatásából
eredő munkaegészségügyi és munkabiztonsági előírásokra vonatkozó kérdéscsoport is.
Rákkeltő anyagokkal (pl. azbeszt, keményfa por) való munkavégzés szabályainak
ismertetésére is sokan tartanak igényt.
Nyári időszakban megszaporodott a zárt téri munkahelyeken telepített szellőztető
berendezések üzemeltetésével kapcsolatos érdeklődések száma, valamint a védőital juttatásra
és pihenőidők kiadására vonatkozóan is sokan kértek információt.
Továbbra is nagy számban érdeklődtek a kockázatértékeléssel, és a munkahelyek, üzemek
állapotával kapcsolatos munkáltatói feladatokról. Gyakran kérnek segítséget a
munkabalesetek értelmezése és bejelentése tárgyában. Egyre többen kérdezik a Szolgálat
munkatársait a veszélyes munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezésének feltételeiről.
Sok kérdés merült fel a munkahelyi elsősegélynyújtás személyi, tárgyi feltételeivel
kapcsolatban. Több megkeresés volt a képernyő előtti munkavégzés körülményeire, valamint
az éleslátást biztosító szemüveg juttatásának szabályaira vonatkozóan.
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Az OMMF Tanácsadó Szolgálata az elmúlt egy éves időszakban elsősorban a tanácsadás
szempontjából kiválasztott célcsoportba tartozó (mikro-, kis- és középvállalkozások)
munkáltatókat igyekezett olyan helyzetbe hozni, hogy előlegezzék meg számunkra azt a
bizalmat, ami lehetővé teszi a segítségnyújtás elfogadását. Ehhez a munka világának
szereplőit szóróanyagainkkal kerestük meg. Megszólítottunk több mint 3100
önkormányzati szervezetet, és kb. 300 helyi szakmai érdekképviseleti szervet
(ipartestületek, kamarák, stb.). Közel 40 000 szakmai kiadvány mellékleteként juttattuk el
szóróanyagainkat a munkáltatókhoz, munkavállalókhoz, állampolgárokhoz. Megkeresésünk
hatására, több önkormányzat (pl.: Vasad, Kenderes, Várpalota stb.) honlapján megjelent a
Szolgálatot bemutató rövid ismertető, és a munkavédelmi felügyelő tanácsadók elérhetősége.
A Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat munkatársai a szervezett munkavégzés szereplőivel munkáltatókkal és munkavállalókkal - napi rendszerességgel kommunikálnak, telefonos és
személyes helyszíni tanácsadásaik útján. Ezeket a lehetőségeket minden régióban
biztosítottuk.
Az Online - Interneten történő - költséghatékony tanácsadást honlapunk fejlesztésével
tovább szélesítettük. Ezen a felületen helyeztük el a gyakran ismétlődő kérdéseket/válaszokat,
itt találhatják meg a munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi szempontú kötelezettségeit
és jogait összefoglaló szabályozásokat, különböző szakmai tájékoztató anyagokat, továbbá az
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség anyagaiból készült
Témalapok fordításait.
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