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Az OMMF szervezetének modernizációja befejeződött, a területi felügyelőségek
regionális illetékességgel rendelkeznek. A szakmai munka színvonalának emelése
érdekében a munkaügy és munkabiztonság kettévált, széleskörűen alkalmazzák a
felügyelők az új szervezési és szakmai módszereket. Kijelölésre kerültek azon
szakmai feladatok, amelyek a súlyos jogsértések elleni gyors és hatékony fellépést
lehetővé teszik. Ebben az időszakban a bírságok több mint 90%-a a súlyos
jogsértések elkövetése miatt került kiszabásra.
Az OMMF által képviselt legfontosabb érdek és érték a törvényesség
betartatása, helyreállítása a foglalkoztatás biztonságának előmozdítása
céljából. A munkánk eredményességét az mutatja, ha a munkáltatók minél
szélesebb köre tanúsít jogkövető magatartást, a munkavállalók garanciális
jogai érvényesülnek, kiszolgáltatottságuk mérséklődik.
A társadalmi feszültségek csökkentése, az ellenőrzések erőforrásainak
megteremtése érdekében számos intézkedés született. Több jogszabály
módosítására került sor a foglalkoztatás biztonságát elősegítve, mely széles körűen
javította a hatékony ellenőrzés törvényi feltételeit. Pl.:
- munkaügyi ellenőrzési törvény,
- a Munka Törvénykönyve,
- a közbeszerzési törvény,
- az államháztartásról szóló törvény,
- az építés kivitelezési törvény.
Javult a szervezet együttműködése a munkáltatói és munkavállalói
érdekképviseletekkel, amely egyre nagyobb súlyt kap a napi munkában. Szélesedett
a társhatósági együttműködés, bár e területen még több megoldandó feladat várat
magára.
Az OMMF erőforrásait a súlyos jogsértések elleni fellépésre koncentrálta, a 100 fős
létszámbővítés hatása ma már érződik a munkaerőpiacon. Nőtt a foglalkoztatottak
száma. Elértük, hogy számos munkáltató bejelentette munkavállalóit, akik korábban
csak bejelentés nélkül foglalkoztattak.
A foglalkoztatás biztonsága érdekében a szervezet fő feladata következetesen
feltárni és visszaszorítani a ”fekete foglalkoztatást”, a munkavállalók élet-és
munkakörülményeit alapvetően befolyásoló jogsértéseket, valamint megszüntetni a
súlyos veszélyeztetést jelentő kockázatokat. A munkabiztonság területén kapjon
még nagyobb szerepet a megelőzés.
Az erőforrásokat mindkét szakterületen továbbra is a súlyos jogsértések
feltárására kell koncentrálni, melyeket a munkáltató nem tud ”véletlenül” elkövetni,
csakis tudatos magatartással, amely nagymértékben sérti a munkavállalók
garanciális jogait és a biztonságos foglalkoztatás feltételeit.

I.
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A munkaügyi ellenőrzések tapasztalatai
A súlyos jogsértések köre:
- az írásba foglalt munkaszerződés és bejelentés nélküli (”fekete”)
foglalkoztatás,
- külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása,
- színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás,
- jogellenes munkaerő-kölcsönzés,
- munkaidő-nyilvántartás hiánya, kettős nyilvántartás,
- alapvető élet-és munkakörülményekkel kapcsolatos jogsértések (a
-

munkaidő-pihenőidő, rendkívüli munkavégzés szabályainak megsértése)
egyéb (munkabér védelmére vonatkozó előírások megsértése,
foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások
kiállításának és kiadásának elmulasztása, az elszámolás hiánya)

A munkavállalók legfontosabb érdeke, hogy az elvégzett munka ellenértéke
mellett megillesse az a biztonság, amelyet csak a jogszabályi kötelezettségek
megtartása szolgáltathat.
A felügyelők 8822 munkáltatót ellenőrzését fejezték be, 89,7 %-nál állapítottak
meg jogsértést, amely 47921 fő munkavállalót érintett. Kiemelt súlyos jogsértés
37023 fő munkavállaló esetében lett megállapítva.
A ”feketemunka” feltárásával hozzájárulunk a munkavállaló jogviszonyának
elismertetéséhez, mint a legalapvetőbb garanciális jogának érvényre juttatásához,
valamint társadalombiztosítási jogszerző idejének biztosításához, a betegsége vagy
balesete esetén a táppénz ellátás jogához.
Bejelentés és munkaszerződés nélkül 3044 munkáltató
11139 főt foglalkoztatott.
A rendes- és rendkívüli munkaidő adatai nyilvántartásának vizsgálatával, a
gyakran tapasztalható kettős nyilvántartás kiszűrésével, a munkáltatók törvényi
kötelezettségének megkövetelésével hozzájárulunk a munkavállaló által ténylegesen
ledolgozott munkaidő feltárásához, a túlmunka és a kiadott pihenőidő mértékének
megállapításához, amely elvezet a kifizetett munkabér és a különböző pótlékok
ellenőrzéséhez is.
A munkaidő adatait 1146 munkáltató nem, vagy nem a
valóságnak megfelelően vezette, 8284 munkavállalót
érintően.
A munkaidő, pihenőidő és rendkívüli munkavégzés törvényi rendelkezéseinek
vizsgálatával, e tárgykörű jogsértések feltárásával elősegítjük a munkavállalók
számára a pihenéshez, szabadidőhöz, regenerálódáshoz, a szociális biztonsághoz
és az egészséghez való jogok biztosítását.
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Ezen jogsértéseket 837 munkáltató követte el, 8362
munkavállalót érintően.
A minimálbérre, bérpótlékokra és a munkabér védelmére vonatkozó
rendelkezések betartatásával növelhetjük a munkavállalók létbiztonságát, illetve
társadalombiztosítási ellátásaik mértékét. Fentiek érdekében vizsgáljuk a Munka
Törvénykönyvének vonatkozó szabályai betartását, azt, hogy a munkáltató a
ténylegesen ledolgozott rendes munkaidőért járó (legalább) minimálbért – a hatályos
Met. hatáskört csak e mértékig rendel az OMMF számára – és a pótlékokat kifizeti-e
munkavállalók részére.
Kötelezve a munkáltatót arra, hogy a munkaviszony megszűnése (megszüntetése)
esetén az igazolásokat a törvényben előírt időben adja ki a munkavállalók részére,
megteremtjük törvényes újra elhelyezkedésük, illetve munkanélküli ellátásuk
feltételeit, valamint támogatjuk a munkaügyi kirendeltségeken történő mielőbbi
rehabilitációs költségek biztosítását, megakadályozva a családi körülmények
elnehezülését.
A törvényi előírásokat tudatosan kijátszó és megsértő munkáltatók következetes
felelősségre vonása és a munkavállalók védelme érdekében, ellenőrzési
módszereinkkel azt kívánjuk elérni, hogy minden esetben a valós jogsértések
feltárására kerülhessen sor és az ellenőrzések tényleges visszatartó ereje
növekedjen.

Munkaügyi példák:
•
•

•
•
•
•

•

A főváros egyik építkezésén 1002 fő dolgozott. Az ellenőrzés alá vont
munkavállalók közül 306 fő bejelentés nélkül volt foglalkoztatva, további 19
fő külföldi állampolgár nem rendelkezett munkavállalási engedéllyel.
Április 24-én az M6-M8 autópálya építésénél 4 munkáltató összesen 48 főt
foglalkoztatott, valamennyit „feketén”, bejelentés nélkül. Az ellenőrzött
munkavállalók közül 15 fő engedély nélkül foglalkoztatott külföldi állampolgár
volt.
Debrecen mellett az autópálya építésénél 78 fő munkavállaló ellenőrzésére
került sor, akik közül 39 fő bejelentés nélkül volt foglalkoztatva.
Az Észak-alföldi régióban egy vagyonvédelemmel foglalkozó cég 22 főt
foglalkoztatott, ebből 21 főt jogellenesen, bejelentés nélkül.
Egy cipőüzemben 24 fő dolgozott. A munkáltató AM könyvvel való
foglalkoztatásra hivatkozott. 1 alkalmi munkavállalónak ki volt töltve a könyve,
23 főnél április hónapban semmilyen bejegyzés nem volt.
Egy Közép-magyarországi Kölcsönvevő telephelyén 22 főt foglalkoztattak. A
Kölcsönbeadó munkavállalóit - 10 főt - munkaszerződés, valamint EMMA és
OEP bejelentés nélkül, - 12 főt - szintén EMMA és OEP bejelentés nélkül
”feketén” foglalkoztatta.
Kerecsend község külterületén mezőgazdasági idénymunkát – kapálás,
kötözés –végzett 3 munkáltató, melynek 35 fő munkavállalója kitöltetlen
alkalmi munkavállalói könyvvel, 16 fő munkavállaló írásba foglalt
munkaszerződés és bejelentés nélkül.
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Fenti esetekben a bizonyítási eljárás
kiadmányozására még nem került sor.

folyamatban

van,

bírság

határozat

A további példákhoz munkaügyi bírság összeg is rendelhető:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Egy lakatosműhelyben a munkáltató 19 fő munkavállalóját bejelentés
nélkül foglalkoztatta, valamint 10 fő esetében megszegte a heti munkaidő
mértékét és 1 fő esetében a munkavállalót, több ízben napi 16,5 óra
munkaidőben foglalkoztatta. Fenti súlyos - hosszú ideig fennálló munkaügyi jogsértésekért a munkáltató részére 3 000 000 Ft munkaügyi
bírság kiszabására került sor.
Egy építőipari gazdasági társaság 33 főt érintően elmulasztotta az EMMAbejelentési kötelezettségét, valamint 31 fő esetében nem tartotta nyilván
a munkaidő adatokat. Fenti súlyos munkaügyi jogsértésekért a munkáltató
részére 3 000 000 Ft munkaügyi bírság kiszabására került sor.
Egy építési munkáltató 57 fővel dolgoztatott. A munkáltató 42 fő esetében
nem tett eleget bejelentési kötelezettségének, 9 fő esetében megszegte a
napi munkaidőre vonatkozó szabályokat, 6 fő esetében nem vezette a
munkaidő adatokat, valamint 7 fő esetében nem fizette ki részükre a
rendkívüli munkavégzés ellenértékeként járó munkabért és pótlékot.
Fenti súlyos – anyagi hátrányt is okozó - munkaügyi jogsértésekért a
munkáltató részére 5500 000 Ft munkaügyi bírság kiszabására került sor.
Egy vagyonvédelmi Kft. összes foglalkoztatott munkavállalóját – 31 fő –
bejelentés nélkül foglalkoztatta. Fenti súlyos – hónapokig fennálló munkaügyi jogsértésért a munkáltató részére 4 800 000 Ft munkaügyi bírság
kiszabására került sor.
Egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Kft. 181 fő munkavállalót
kölcsönzött, akik közel két hónapig végeztek munkát munkaszerződés és
bejelentés nélkül a Kölcsönvevő telephelyén segédmunkás munkakörben. A
súlyos jogsértésért 6 000 000 Ft munkaügyi bírság kiszabására került sor.
Egy nyomdaipari Kft. 105 fő munkavállalója részére a 2005. novemberi
munkabéreket 2005. december 20-22. között, késve fizette ki, valamint a
2005. december havi munkabéreket az ellenőrzés időpontjáig – 2006. január
26. – nem fizette ki. További jogsértést követett el a munkáltató 1 fő
esetében a munkaszerződés írásba foglalása nélküli foglalkoztatással,
illetve 2 fő esetében az alkalmi munkavállalói könyvre vonatkozó
jogszabályi előírások megsértésével. A súlyos – anyagi hátrányt is okozó jogsértésekért 6 000 000 Ft munkaügyi bírság kiszabására került sor.
Egy kereskedelmi Kft. összes dolgozóját – 80 fő – ismételten bejelentés
nélkül foglalkoztatta, amely jogsértésért 5 600 000 Ft munkaügyi bírság
került kiszabásra. A munkáltató az ellenőrzés hatására, még az eljárás
befejezését megelőzően eleget tett bejelentési kötelezettségének.
Egy bútoripari Bt. összes - 33 fő - munkavállalóját, hosszú ideig - nyolc
hónapon keresztül - foglalkoztatta munkaszerződés és bejelentés nélkül.
A súlyos jogsértésekért 5 000 000 Ft munkaügyi bírság kiszabására került
sor.
Szőlőültetvényen egy egyéni vállalkozó által foglalkoztatott 9 fő közül 8 fő
munkavállaló munkaszerződés és bejelentés nélkül végzett szőlőkötözést
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az ellenőrzés napján. Fenti jogsértésért 1 000 000 Ft munkaügyi bírság
kiszabására került sor.
Egy ásatási területen egy egyéni vállalkozó összes munkavállalóját
jogellenesen foglalkoztatta, 15 főt az AM-könyv kitöltése nélkül, további 6
főt AM-könyv kiváltása nélkül. Fenti jogsértésért 1 470 000 Ft munkaügyi
bírság kiszabására került sor.
II.
A munkabiztonsági ellenőrzések tapasztalatai

A foglalkoztatás munkaügyi szabályait megtartó munkáltató általában a
munkabiztonságra vonatkozó szabályokat is igyekszik betartani, azaz biztosítja
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a
munkavállalókat
elküldi
orvosi
alkalmassági
vizsgálatra,
biztosítja
a
munkavégzéshez
szükséges
egyéni
védőeszközöket,
gondoskodik
a
munkaeszközök biztonságos műszaki állapotáról, stb. Munkabiztonsági
ellenőrzéseinkkel, a szélesebb körben alkalmazott tanácsadási, megelőző
tevékenységgel a munkavállalók kiszolgáltatottsága a munkabiztonság terén
csökkenthető.
A felelős szakmai munka hozzájárul a munkavállaló egészségének, munkavégző
képességének megőrzéséhez, melynek jelentős értékű erkölcsi hatása mellett
gazdasági hatásai is vannak (orvosi kezelés, rehabilitáció költségei, családi
körülmények elnehezülése), így tehát a munkabalesetek megelőzése gazdasági
érdek is.
Az OMMF által a munkabiztonság területén meghatározott súlyos jogsértések:
- súlyos veszélyeztetés,
- kollektív műszaki védelem hiánya vagy nem megfelelő kialakítása
-

(védőburkolat, védőkorlát, stb.),
egyéni védelem hiánya (fejvédő sisak, biztonsági hevederzet, stb.),

kockázatértékelés hiánya vagy nem megfelelősége,
veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének elmulasztása,
biztonsági berendezések megléte és működőképessége.

A munkavállalók legfontosabb érdeke, hogy számukra az egészséget nem
veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételei biztosítva legyenek, ezzel
hozzájárulva a munkavédelem alapvető céljának, a munkabalesetek
megelőzésének megvalósulásához.
A felügyelők 6659 munkáltató ellenőrzését fejezték be, 93,2 %-nál állapítottak
meg jogsértést.
2006. I. negyedévben összesen 4896 munkabaleset következett be. Ebből 28
baleset halállal végződött. 2005. I. negyedévben összesen 5229 munkabaleset
következett be, ebből 36 volt halálos kimenetelű. Ez a csökkenő tendencia
alátámasztja, hogy erőforrásaink jelentős részét a súlyos baleseti kockázatok
kiszűrésére fordítjuk.
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A kockázatértékelések meglétének, megfelelőségének ellenőrzésével a
megelőzés legkorszerűbbnek tekinthető eszköze elkészítését és alkalmazását
vizsgálja a hatóság, hozzájárulva ezzel a biztonságosabb munkahelyek
megteremtésének kikényszerítéséhez.
A kockázatértékelés hiánya 418 esetben került
megállapításra, jellemzően az építőipari ágazatban.
Munkavédelmi üzembe helyezést érintő jogsértések főleg a feldolgozóiparban és a
kereskedelemben fordultak elő. A biztonságosan működő gépek és berendezések
ellenőrzésével elősegítjük a munkavállalók egészségének és biztonságának
megőrzését.
A munkavédelmi üzembe helyezést 500 esetben
mulasztották el a munkáltatók elvégezni, 936
munkaeszközt érintően.

Időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztására 634
esetben intézkedett a felügyelőség, amellyel
hozzájárultunk a biztonságos munkafeltételek
kialakításához, ezzel a baleseti kockázatok
csökkentéséhez.
Munkabiztonsági példák:
•

•

•

•

Egy építési munkahelyen halálos kimenetelű balesettel kapcsolatban tartott
utóellenőrzés során súlyos veszélyeztetés miatt 5.000.000,- Ft munkavédelmi
bírság került kiszabásra, mivel a munkáltató a biztonságos munkafeltételeket
nem teremtette meg azáltal, hogy kollektív védelmet nem biztosított és
egyéni védőeszközökkel nem látta el a munkavállalókat, a leesés és
beesés elleni védelmet nem biztosította 22 munkavállaló esetében.
Egy áramszolgáltató társaság 5 fő munkavállaló életét és testi épségét
súlyosan veszélyeztette és 1 fő villanyszerelő halálos kimenetelű
munkabalesetét okozta, emiatt 4.000.000,- Ft munkavédelmi bírság
kiszabására került sor. A felügyelőség bírságnövelő tényezőként értékelte,
hogy a belső szabályozás hiánya, a szervezési és technikai feltételek
biztosításának elmaradása huzamosabb ideje fennállt.
Egy vegyipari társaság halálos munkabaleset bekövetkezése miatti –
szerelés végzése közben egy megbontott csővezeték csonkjából kiáramló
hidrogén-fluorid 1 fő munkavállalónak halálos sérüléseket okozott ellenőrzése során megállapításra került, hogy a munkavállalók (4 fő)
veszélyforrás hatásának voltak kitéve, mivel a munkáltató a hatásos
védelmet -zárt technológia alkalmazását- nem valósította meg, hiányoztak
a biztonsági berendezések és egyéni védőeszközökkel nem látta el a
munkavállalóit, kockázatértékeléssel nem rendelkezett. A munkavédelmi
bírság összege: 4.000.000,- Ft.
Egy fröccsöntő üzemben - a fröccsöntő gép üzemeltetése közben - súlyos
csonkulásos munkabaleset következett be 1 fő munkavállalót érintően. A
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munkáltató mulasztást követett el azzal, hogy nem teljesítette a szabvány
előírásokat, így munkavállalói hosszú távon súlyos veszélyhelyzetben
végezték munkájukat. A munkavédelmi bírság összege: 3.000.000,- Ft.
Bírságnövelő tényezőként került figyelembe vételre, hogy a munkáltatónál
2000-ben is azonos kimenetelű munkabalesetet következett be.
Egy építés kivitelezési munkahelyen 1 fő munkavállaló hegesztési
tevékenységét egyedül végezte, eközben 7 m magasságból leesett és
életveszélyes sérülést szenvedett. Ezen kívül a munkáltató 2 fő
munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan veszélyeztette, emiatt a
felügyelőség 2.000.000,- Ft munkavédelmi bírsággal sújtotta.

Budapest, 2006. május

OMMF

A FOGLALKOZTATÁS
BIZTONSÁGÁÉRT

A munkaügyi és munkabiztonsági
ellenőrzések eredményei
- diagramok -

2006. 01. 01. - 2006. 04. 30.

Látogatott gazdálkodók száma

8 158

7 688

9 000

8 822

8 000
7 000

6 659

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000

2005. I.-IV. hó

1 000
0

2006. I.-IV. hó
munkabiztonság
munkaügy

Szabálytalansággal érintett gazdálkodók száma

7 872

8 500

6 314

7 500
7 909

6 500
5 500

6 203

4 500
3 500
2 500
1 500
2005. I. -IV. hó

500
-500

2006. I. -IV. hó
munkabiztonsági
munkaügyi

2

Ellenőrzések adatai munkabiztonságban,
ellenőrzött munkáltatók száma

Szabályos: 456
7 000
6 000
Szabálytalansággal
érintett munkáltatók:

5 000
4 000

6 203

3 000
2 000
1 000
0

1
Ellenőrzött munkáltatók
száma: 6659

Érdemi Munkabiztonsági határozatok
darabszáma

Munkavédelm i
bírság:
984

Használatot
felfüggesztő:
2 195

Foglalkoztatást
m egtiltó:
970

Érdemi munkabiztonsági határozatok
érintett létszám (fő)

Használatot
felfüggesztő:
926

Munkavédelmi
bírság:
3 691

Foglalkoztatást
megtiltó:
2 386

3

Érdemi, kiemelt munkabiztonsági intézkedések (db.)

be- és leesési
veszély :
1 010

üzembe helyezés
elmulasztása:
500
időszakos
biztonsági
felülvizsgálat
elmulasztása:
634

kockázatértékelés
hiánya veszélyes
technológiáknál:
418
Összes intézkedés: 12 492

Érdemi határozatok összege, munkabiztonságban (MFt.)

Munkavédelmi
bírság:
317,6

Szabálysértési
bírság:
4,7
Helyszíni bírság:
12

Munkabiztonsági határozatok száma
kiemelt ágazatokban
900

819

800

728

700
573

600

528

500
400
264

300

185

200
100

127
34

24

0
Munkavédelmi bírság

mezőgazdaság

Foglalkoztatást megtiltó

feldolgozóipar

Használatot felfüggesztő

építőipar

4

Ellenőrzések adatai munkaügyben,
foglalkoztatók (db.)
Szabályos
913
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000

Szabálytalansággal érintett
munkáltatók:
7 909

3 000
2 000
1 000
0
1
Ellenőrzött m unkáltatók
szám a: 8 822

Ellenőrzések adatai munkaügyben,
ellenőrzött szem élyek szám a (fő)

szabályos:
52 458

szabálytalan:
47 921

Összes ellenőrzött: 100 379 fő

5

Érdemi határozatok darabszáma munkaügyben

Külföldiek befizetésre
kötelezés:
139

Munkaügyi
bírság:
2 554

Szabálytalanság
megszüntetésére
kötelező határozat:
1 608

Szabálysértési
bírság:
228

Érdemi határozatok összege munkaügyben (MFt.)

Munkaügyi
bírság:
1 057 340

Külföldiek befizetésre
kötelezés:
174 358

Munkaügyi intézkedések kiemelt ágazatokban,
érintett létszám (fő)
7 584

8 000
7 000
6 000

5 200

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

4 213
2 205

1 741

1 327

1 101
18

30

szálláshely ,
vendéglátás

kereskedelem

635

50 78

1 413

60

207

feldolgozóipar

építőipar

0
mezőgazdaság

Munkaügyi bírság
Külföldiek - befizetésre kötelezés
Szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozat

6

9
359

igazolások kiadásának elmúlasztása

0
325

8 284

igazolások kiadásának elmúlasztása

91

minimálbérre vonatkozó előírás megszegése

255

minimálbérre vonatkozó előírás
megszegése

jogellenes munkaerő-kölcsönzés

nyilvántartással kapcsolatos szabályok
megsértése

103

jogellenes munkaerő kölcsönzés

1 996
rendkívüli munkavégzés szabályainak
megsértése

1 500

nyilvántartással kapcsolatos szabályok
megsértése

2 000

rendkívüli munkavégzés szabályainak
megsértése

6 000
pihenőidő szabályainak megsértése

479

pihenőidő szabályainak megsértése

12 000
munkaidő szabályainak megsértése

500

munkaidő szabályainak megsértése

feketefoglalkozatás

3 500

feketefoglalkozatás

Súlyos jogsértések esetén hozott

munkaügyi intézkedések száma (db.)

3 000

3 044

2 500

2 000

1 000
1 146

Súlyos jogsértések esetén hozott
munkaügyi intézkedésekkel érintett létszám (fő)

11 139

10 000

8 000
8 177

5 364

4 000

1 002

970

0

7

Munkaügyi intézkedések
szám a, kiem elt ágazatonként

890

1 000
800
600

461

448

429

321

400
200

405
285
58

17

17

szálláshely ,
vendéglátás

kereskedelem

17

34

18

145

61

0
mezőgazdaság

feldolgozóipar

építőipar

Munkaügyi bírság
Külföldiek - befizetésre kötelezés
Szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozat

Munkaügyi intézkedések kiemelt ágazatonként,
érintett létszám (fő)

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

7 584
5 200
2 205

4 213
1 327

1 101
18

30

szálláshely ,
vendéglátás

kereskedelem

1 413

1 741
635

50 78

mezőgazdaság

60

207

feldolgozóipar

építőipar

Munkaügyi bírság
Külföldiek - befizetésre kötelezés
Szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozat

Munkaügyi bírság és külföldi befizetésre kötelező határozatok,
ágazatonként (MFt.)

350
300
250
200
150
100
50
0

317

160

152

124

90
6

szálláshely ,
vendéglátás

12
kereskedelem

Munkaügyi bírság

34

45
14

mezőgazdaság

feldolgozóipar

építőipar

Külföldiek - befizetésre kötelezés
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