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A több napja tartó hőség kapcsán számos megkeresés érkezett a hatósághoz a fiatalok
útkereszteződésekben történő munkavállalásával kapcsolatosan. Az OMMF és a BRFK
ezért megállapodott arról, hogy a főváros nagyobb közlekedési csomópontjaiban 2007. július
19-én és 20-án közösen ellenőrzik a szórólapozási tevékenységet végző munkavállalókat.
Az ellenőrzés eredményes volt, a hatóság megállapította, hogy a szórólapozási
tevékenységet végző munkavállalók esetében még nagyobb arányban sértik meg a
foglalkoztatók a munkaügyi és munkavédelmi előírásokat, mint egyébként.
A hatóság a két nap alatt 21 helyszínen 27 munkáltatót és 57 fő munkavállalót ellenőrzött.
A hatóság különösen nagy hangsúlyt fektetett a fiatal munkavállalók foglalkoztatására,
mivel a hatóságnak a 18 év alattiak esetén foglalkoztatásra irányuló jogviszonytól
függetlenül - polgárjogi szerződések alapján is - hatásköre van ellenőrizni.
Az ellenőrzött munkáltatók között többnyire nyelv-és autós iskolák, diákszövetkezetek,
éttermek szerepelnek.
A felügyelők 40 fő esetén állapítottak meg a munkaügyi szabálytalanságot. A
munkavállalók közül 19 fő volt 18 év alatti, ebből 11 fő volt feketefoglalkoztatással érintett.
Az ellenőrzött munkavállalók közül 36 főt munkaszerződés és bejelentés nélkül, további 4
főt munkaszerződéssel de bejelentés nélkül foglalkoztattak, ebből 1 fő 15 év alatti fiatal volt.
A Munka Törvénykönyve értelmében 15 év alatti fiatal foglalkoztatása tilos, ezért a
munkaügyi felügyelők azonnal eltiltották a további munkavégzéstől.
A felügyelők a nagy melegre való tekintettel nem csak a munkaügyi szabálytalanságokra,
hanem a munkavédelmi hiányosságokra is figyelemmel voltak.
A munkavédelmi oktatás hiánya 44 fő esetében nyert megállapítást, 39 munkavállaló
esetén a foglalkoztató nem biztosított védőitalt, jólláthatósági mellényt pedig szinte senki
sem viselt.
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Az óránkénti 10 perc pihenőidőt a diákok túlnyomó többsége megkapta, azonban ennek
kivétele szükség szerint - „ha már nagyon melegük van” - történt a diákok részéről.
Azon diákok esetében, akik valamilyen diákszövetkezeten keresztül vállaltak munkát,
kevésbé fordultak elő munkaügyi szabálytalanságok. Az ellenőrzött munkavállalók
mindegyike úgy nyilatkozott, hogy szerződéssel rendelkeznek és a munkavédelmi előírások
terén is kevesebb volt a szabálytalanság.
A hatóság ezért felhívja a fiatalok figyelmét, hogy garanciális jogaik védelmében
lehetőség szerint diákszövetkezeteken keresztül vállaljanak munkát.

Az ellenőrzés kapcsán a felügyelők kirívó esetekkel is találkoztak.
Ilyen volt például, amikor az egyik autószalon megbízásából 6 fő, három helyszínen végzett
szórólapozási tevékenységet és mindegyik munkavállalót bejelentés nélkül, írásba foglalt
munkaszerződés nélkül foglalkoztatták. A munkavédelmi előírásokat sem tartották be, a
munkavállalók nem részesültek munkavédelmi oktatásban, nem kaptak védőitalt és a közúton
szórólapozást végzők közül ”láthatósági mellényt” senki sem viselt.
Pozitív példaként megemlíthető, hogy az egyik nyelviskola megbízásából szórólapozó
munkavállaló esetén sem munkaügyi, sem munkavédelmi szabálytalanság nem merült fel. A
munkavállaló az előírásoknak megfelelően kitöltött és a helyszínen rendelkezésre álló alkalmi
munkavállalói könyvvel rendelkezett, és foglalkoztatása a munkavédelmi előírásoknak is
megfelelt.
Az ellenőrzés eredményeként a hatóság várhatóan mintegy 6 millió forint munkaügyi
bírságot szab ki, a munkavédelem számára 23 esetben, a gyámhatósághoz két esetben,
két főt érintően kerül sor áttételre.
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