Tájékoztató
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Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) közös szervezésében került megrendezésre a „Partnerség a
foglalkoztatás biztonságáért” című rendezvénysorozat első konferenciája a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Dísztermében.
A konferencia célja az volt, hogy a foglalkoztatás biztonságának elősegítése céljából a hatóság, a
munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének szükségességére hívja fel a figyelmet.
A konferencián az érdeklődők szakmai előadásokat hallhattak az építőipar 2006. évi munkabiztonsági
komplex ellenőrzésének tapasztalatairól és bemutatásra került néhány súlyos építőipari munkabaleset is.
A rendezvényen Papp István, az OMMF elnöke is előadást tartott az OMMF helyéről, szerepéről, a
partnerségi kezdeményezésről, a törvényi szabályozásról, valamint az első öt hónap statisztikai adatait is
ismertette.
A rendezvénysorozat további állomásai Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Debrecen, Pécs, Eger, és
Kecskemét lesznek.
Szintén a Partnerség jegyében, a Gazdaságtudományi, Vezetéselméleti és Érdekképviseleti Egyesület
(GAVE) szervezésében került megrendezésre a „Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért a FAIPAR
területén” című konferencia.
A rendezvényen többek között az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF)
szakemberei tartottak előadásokat a faipari ellenőrzések tapasztalatairól, a kockázatértékelés
gyakorlatáról, az egészségkárosító hatásokról és megelőzésről a faipari technológiákban.
A konferencián előadást tartott az OMMF Elnöke, Papp István is az OMMF további feladatairól a
„Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért” program sikeres megvalósítása érdekében.
A rendezvénnyel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
megvalósításában kívánták segíteni a munkáltatókat.

I. Partnerség
Az OMMF hatósági tevékenységét a partnerség szellemében végzi, melynek keretében fontosnak tartja a
tudatos „nyitást” a civil szféra irányába, hogy a hatóság és a civil szervezetek között folyamatos
konzultáció és együttműködés valósuljon meg, különösen a súlyos munkaügyi és munkavédelmi
jogsértések visszaszorítása érdekében.
A hatósági tevékenységen túl olyan párbeszédet folytat a civil szféra képviselőivel, amely keretet ad a
szakmai egyeztetés számára. A partnerségi együttműködést valamint a civilekkel való fokozottabb
kapcsolattartást annak az új szemléletnek a „szolgálatába” állította, melyet az OMMF a jövőben is
képviselni kíván.
A hatóság olyan értékközpontú megközelítést szeretne mind a munkaügy, mind a munkavédelem
területén, melynek centrumába a törvények betartását és a munkavállalók biztonságát kívánja
helyezni, meghirdetni és elterjeszteni.
Az OMMF szeretné elérni, hogy a munkáltatók bizalommal forduljanak felé, a hatóság pedig „cserébe”
díjazza a jogkövetésre való hajlandóságot. E szemlélettel nemcsak a munkavállalók biztonságát
szeretné növelni, hanem egyfajta esélyegyenlőséget kíván teremteni, gondolva ezzel a vállalkozásokra.
Fentiek értelmében az ellenőrzések során a fokozatosság és arányosság követelményének figyelemben
tartásával kívánja a jogsértéseket szankcionálni.
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A foglalkoztatás biztonságának előmozdítása össztársadalmi érdek, ezért el kell érni, hogy a
munkáltatók tartsák be a törvényi előírásokat, egyre szélesebb körben alakuljon ki jogkövető szemlélet,
és ne a kötelezettségek alóli „kibújás” legyen jellemző.
Az OMMF elkötelezett abban, hogy magas színvonalú ellenőrzési munkájával járuljon hozzá a
foglalkoztatási kultúra emeléséhez, a foglalkoztatás biztonságának javulásához, segítse elő a
munkavállalók garanciális jogainak, egészségének és munkahelyi biztonságának védelmét. A
feketefoglalkoztatás következetes feltárása és visszaszorítása, a munkavállalók garanciális jogainak
védelme, kiszolgáltatott helyzetük mérséklése, valamint a biztonságos munkahelyek megteremtésének
elősegítése, a munkabalesetek megelőzése feladataiban meghatározó. Munkáját a munkavállalók
legalapvetőbb érdeke, a legális és biztonságos foglalkoztatás megvalósulása érdekében fejti ki.
A partnerségi szemlélet hozzájárul a foglalkoztatás és a foglalkoztatási kultúra értékeinek megőrzéséhez
és továbbfejlesztéséhez, melynek keretében már nem a szankcionálás az elsődleges eszköz, hanem az
együttműködés.
A „Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért” elnevezésű dokumentum aláírói, mint „partnerek”
vállalják – vállalták -, hogy elkerülik a feketefoglalkoztatást és mindent megtesznek a munkavállalók
védelmét biztosító munkaügyi, munkavédelmi előírások megtartásáért. Gondoskodnak a szakszervezeti
jogok érvényesítéséről, és különös figyelmet fordítanak a munkavégzés hatókörében tartózkodó
személyek védelmére.
A Partnerek rendezvényeiken, és szolgáltatás nyújtás során használhatják „A foglalkoztatás
biztonságáért – Partner” feliratot.
A partnerségi filozófia része, hogy az ellenőrzések során a hatóság a szabálytalanságok súlyára és az
ellenőrzött együttműködésére tekintettel, figyelemmel van arra, hogy a valóban súlyos jogsértések
minden esetben anyagi szankciót vonjanak maguk után, míg az enyhébb súlyú szabálytalanságok ne
képezzenek bírság alapot.
A Partnerség jegyében kiemelt szerephez jut a megelőzés.
¾ Ennek keretében a munkavédelmi felügyelők a végrehajtott ellenőrzéseik alkalmával súlyos
veszélyhelyzeteket jelentő kockázatokat előzhetnek meg, ezért munkaidejük döntő részében a
munkahelyek helyszíni ellenőrzését, a súlyos veszélyeztetések felderítését és megszüntetését
végzik.
¾ Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség a kiszabott munkavédelmi
bírságokból befolyt összegek feléből – jogszabály által - minden évben pályázatot hirdet az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására, melynek
eredményeképpen javulhatnak a munkakörülmények és csökkenhetnek a munkabalesetek.
¾ 2007. május 11-én került megrendezésre Dunaújvárosban a „Partnerség a munkavédelemben”
konferencia, ahol nagy számban vettek részt a csatlakozott szervezetek. A jelenlévők felvázolták
a Partnerségi együttműködés továbbfejlesztésének irányát. Szorgalmazták, hogy a
munkavédelem kapjon nagyobb elismertséget, legyen értékhordozó; a társadalomban alakuljon
ki az a tudat, hogy a balesetek megelőzése, az egészséges munkahelyek kialakítása a társadalom
részére anyagi forrásokat takarít meg, és elengedhetetlen feltétele a kimagasló teljesítmények
elérésének. A partnereknek különösen a tájékoztatásban és a munkaerő-piaci szereplők
bizalmának kölcsönös megnyerésében van nagy felelőssége Ezt elsősorban nem
szankcionálással, hanem felelős szakmai hozzáállással és együttműködéssel lehet elérni.

4

¾ Az egységes munkavédelmi hatóság megteremtése, a munkaegészségügyi feladatok OMMF-hez
kerülése felvetette a Partnerségi dokumentum módosítását, amely jelenleg is folyamatban van.
Az egyeztetésben természetesen részt vesznek a kezdeményezéshez már csatlakozott szervezetek
és számítunk a munkaadó és munkavállalói oldal javaslataira is.
Fontos, hogy a társadalom, a munkaerőpiac számos szereplője egyetért a kezdeményezés elveivel,
gondolataival és támogatja megvalósíthatóságát.

II. Törvényi szabályozás
A feketegazdaság visszaszorítása érdekében számos törvény módosítására került sor az elmúlt
időszakban, amely támogatja a törvényesen foglalkoztatókat és a hatóság munkáját, eredményesebbé teszi
a feketemunka feltárását, továbbá orientálja a munkáltatókat a törvényes foglalkoztatás megvalósítására.
Az Étv. módosítása, az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló
135/2005. (VII.14.) Kormány rendelet, alkalmi munkavállalás kiterjesztése, építés-felügyeleti bírságról
szóló 238/2005. (X. 25.) Kormány rendelet, építőiparban Ágazati Kollektív Szerződés, Kbt. - Áht. – Mt. –
Met. módosítása.
•

A határozatok nyilvánosságra hozatala

A foglalkoztatás biztonsága megvalósításának egyik fontos intézkedése volt az a törvényi szabályozás,
amely alapján 2006. évtől csak azon munkáltatók részesülhetnek állami támogatásban, amelyeknek
rendezettek a munkaügyi kapcsolatai, illetőleg csak azok lehetnek közbeszerzési eljárásban
ajánlattevők, amelyek nem foglalkoztattak bejelentés nélkül (feketén), illetve nem sértették meg a
külföldiekre vonatkozó foglalkoztatási szabályokat.
A hatóság 2006. szeptember 23-tól - 2005. 08. 04-től visszamenőleg - valamennyi, (jogerős és
végrehajtható határozattal megállapított) munkaügyi jogsértést elkövetett, 2007. január 1-jétől a jogerős
munkavédelmi bírsághatározattal sújtott munkáltatókat is nyilvánosságra hozza honlapján.
(2007. május 31-én a munkaügyi jogsértéssel érintett munkáltatók száma: 19379, a munkavédelmi
bírsághatározattal érintett munkáltatók száma: 765.)
A nyilvánosság új helyzet elé állította a hatóságot, az eljárás során megállapított szabálytalanságok a
közvélemény számára is láthatóvá váltak. Ez önmagában is visszatartó erőt jelent. A hatósági fellépés,
a kiszabott munkaügyi bírság szankciója szintén visszatartó erőt képvisel, melyet a közbeszerzési
eljárásból vagy az állami támogatásból történő kizárás jelenít meg igazán és ösztönzi a
munkáltatókat a jogkövető magatartásra.
•

Elkészült a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény (Met.) módosítása, melynek legfontosabb
eleme: A fővállalkozói felelősség megteremtése.

A feketefoglalkoztatásban különösen érintett népgazdasági ágazatok ellenőrzési tapasztalatai szerint a
jogsértéseket a fővállalkozókkal szerződésben álló alvállalkozók követik el. A fővállalkozó az
alvállalkozóinál megvalósított jogszerű foglalkoztatás megkövetelésével nagyon sokat tehet a törvényes
foglalkoztatásért. Az alvállalkozói szerződések megkötése előtt immár lehetősége van tájékozódni a
vállalkozók munkaügyi magatartásáról a nyilvánosságra hozott jogsértő munkáltatók megtekintésével az
OMMF honlapján.
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III. Ellenőrzési eredmények
A munkaügyi ellenőrzések során 2007-ben is a feketemunkával és a garanciális jogok súlyos
megsértésével legérintettebb nemzetgazdasági ágazatok – építőipar, mezőgazdaság, feldolgozóipar,
kereskedelem, vendéglátás, nyomozás-biztonsági tevékenység – kapnak prioritást.
A munkavédelmi ellenőrzések elsősorban azokban az ágazatokban történnek, ahol nagy gyakorisággal
fordulnak elő súlyos - gyakran halálos – munkabalesetek (pl.: építőipar, mezőgazdaság, valamint a
feldolgozóipar, ahol a munkabalesetek legnagyobb hányada következik be).
A szervezet 2007. június 21-ig 25.349 munkáltató ellenőrzését végezte, ebből 19.853
munkáltató követett el jogsértést 240.771 fő munkavállalót érintően.
2006.
7 218 081 666,-Ft

2007. 06. 21.
4 740 302 296,-Ft

Munkaügyi bírság
5 008 300 000,-Ft
Munkavédelmi bírság
1 288 884 000,-Ft
Befizetésre kötelezés (külföldi miatt) 730 788 666,-Ft
Egyéb bírság
190 109 000,-Ft

3 436 010 000,- Ft
518 900 000,- Ft
587 287 296,- Ft
198 105 000,- Ft

Kiszabott bírság összege

A feketefoglalkoztatáson ”tetten ért” munkavállalók számának alakulása:
2004.
2005.
2006.
2007. 06. 21-ig

10 000 fő
28 741 fő
42 147 fő
31 176 fő

Munkaügy területén az eddigi 2007-es adatok alapján az építőipar területén a legjellemzőbb a
feketefoglalkoztatás, továbbá jelentős még a feldolgozóipar, valamint a szálláshely, vendéglátás
ágazatában.
A feketemunka legváltozatosabb formái valósulnak meg: a klasszikus „zsebből fizetés”, az AM-könyv
szabályainak kijátszása (biankó-bejegyzések dátum nélkül, utólagos illetve radírozható tintával való
kitöltés stb.), külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása.
A feketemunkán túl a munkáltatók nagy számú munkavállaló sérelmére szegik meg durván az alapvető
élet-és munkakörülményeket befolyásoló törvényi előírásokat, pl.: a munka- és pihenőidő szabályait,
munkabér védelmét, a munkaidő adatokat nem vagy hiányosan tartják nyilván, illetve kettős
nyilvántartás vezetése, jogellenes munkaerő-kölcsönzés.
A munkavédelem területén napjainkig szintén az építőipar területén szabták ki a legtöbb munkavédelmi
bírságot a felügyelők, ezt a feldolgozóipar, majd a mezőgazdaság követi.
A kiemelten kezelt súlyos veszélyeztetések körében 2007-ben eddig a legnagyobb számú intézkedés –
7944 – az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok körében keletkezett, tehát az
eltávolított védőburkolatok, biztonsági berendezések okozzák továbbra is a legtöbb kockázatott.
Továbbá a be-és leesési veszély fennállása is kiemelt számú veszélyhelyzetet mutat a számok alapján,
összesen 3 495 intézkedés keletkezett ebben a körben.
Az ellenőrzések 2007-es adatait a mellékletben szereplő diagramok tartalmazzák.
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IV. Ellenőrzési módszerek megváltozása
•

A kiszámíthatatlanság érdekében a felügyelők az általános munkarendtől eltérő időpontban
végzik az ellenőrzéseket, gyakran ismételten visszatérnek a munkahelyekre (éjszaka,
pihenőnapokon)

•

A munkáltatók valós magatartásának megítélése érdekében megszüntettük a „papír-alapú
ellenőrzéseket” és a pillanatnyi jogsértő állapotot tükröző „pont” ellenőrzéseket „folyamat”
ellenőrzéssel váltottuk fel.

•

Következetes utóellenőrzéseket végzünk az intézkedések végrehajtásának megkövetelése
érdekében.

•

A feketemunka és az engedély nélküli külföldiek foglalkoztatásának visszaszorítása
megköveteli a társhatóságok – elsősorban a rendőrség, határőrség – átgondolt, összehangolt
együttműködését a helyszíni ellenőrzések során. Valamennyi, a munkavállalók érdekeinek
védelmében hatáskörrel rendelkező szervezet – APEH, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség,
VPOP - bevonása szükséges a tisztességes piaci verseny megteremtése, a jogsértő
munkáltatók kiszűrése érdekében. Fenti hatóságokkal 2007. januárban együttműködési
keret-megállapodás született, melynek lényege, hogy a hatóságok egységes, gyors és
hatékony ellenőrzéssel lépnek fel a feketegazdaság ellen a foglalkoztatás biztonságának
megteremtése érdekében.

V. Az egységes munkavédelmi hatóság megteremtése
A 2006. évi CXXIX. törvény létrehozta a munkavédelem két szakterületének (munkabiztonság és
munkaegészségügy) szervezeti integrációjához szükséges jogi keretet.
A módosított munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény életre hívta hazánkban is – Csehország
kivételével az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan – a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó
egységes felügyeleti rendszert, amely a szakma és a munkáltatók régi igénye, felelős javaslata,
kezdeményezése volt.
A munkaegészségügyi szaktevékenység teljes körű átvétele 2007. április 16-án megtörtént, ezzel egy
tudományos, elméleti és vizsgálati tevékenységet végző intézmény jött létre.
Az új, egységes, megfelelő módon kiegészített feladat- és jogkörrel rendelkező munkavédelmi hatóság,
képes:
• komplex megelőzés és ellenőrzés végrehajtására (az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzést biztosító szabályok, ideértve a munkahelyek, a munkaeszközök, az
egyéni védőeszközök, a munkakörnyezeti tényezők, a munkaalkalmasság követelmények - mint
főbb szabályozási csoportok),
• szakmai irányítási feladatok gyakorlására,
• a társadalmi változások - (pl. idősödő aktív népesség, krónikus megbetegedések emelkedő
száma), a foglalkoztatás formáinak-, a kockázatok jellegének a változása, a megelőzés
alkalmazásának fokozott szorgalmazása – magas szakmai színvonalon történő elemzésére,
kezelésére.
Az átszervezésnek köszönhetően a műszaki és egészségügyi szakma együttműködésével egy hatékonyan
működni tudó, elkötelezett, magas szakmai tudással rendelkező egységes felügyeleti rendszer kezdte
meg tevékenységét, amely tevékenység célja a munkavállalók egészségének, munkavégző képességének
megőrzése.
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VI. Európai Uniós elvárások, elgondolások
Az Unió nagy figyelmet fordít a munkaerő-piaci folyamatok alakulására, melyet számos intézkedés,
elgondolás tükröz.
Az Európai Bizottság egy olyan jogszabály bevezetését javasolja, amely szigorúan büntetné az illegális
bevándorlókat alkalmazó munkáltatókat, ugyanakkor intézkedéseket javasoltak legális munkahelyek új
csatornáira az EU-ban, hogy visszaszorítsák az illegális bevándorlást.
Munkaügy:
¾ A tagállamok kötelesek évente legalább a vállalkozások 10 % át ellenőrizni az illegális
bevándorlás visszaszorítása érdekében.
¾ A harmadik országokat illetően szigorodna az illegális bevándorlást tápláló feketemunka
szankcionálása; - közbeszerzési pályázattól való eltiltás,
- EU támogatások visszafizetése,
- súlyos pénzbüntetés, börtönbüntetés.
¾ A Bizottság egyúttal könnyítéseket javasol azoknak, akik legálisan keresnek munkát. Ők
egyebek között többszöri belépésre jogosító engedélyt kaphatnak, illetve segélyt abban az
esetben, ha haza kell menniük, mert állásukat betöltötték uniós jelölttel.
Munkavédelem:
¾ Az Európai Unió 2007-2012. közötti időszakra kimunkálta Munkavédelmi Stratégiáját,
melynek elvárása többek között, hogy a tagállamokban átlagosan 25 %-kal csökkenjenek a
munkabalesetek.
¾ Fontos cél a nemzeti stratégiák fejlesztése, a munkáltatók tudatosságának előmozdítása.

Budapest, 2007. június 27.
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MELLÉKLET

OMMF

Ellenőrzések adatai
diagramokon
2007.01.01 – 2007.06.21.

9

Anyagi szankciók összege
(Ft.)
Munkaügyi bírság
3 436 010 000

Külföldi Befizetésre kötelezés
587 287 296
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