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A 2006. évi feladatok végrehajtása
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 súlyos
jogsértések feltárásával támogassa a tisztességes piaci verseny feltételeinek javítását, a vállalkozások
egyenlő esélyeinek elősegítését.
A feketefoglalkoztatás következetes feltárása és visszaszorítása, a munkavállalók garanciális jogainak
védelme, kiszolgáltatott helyzetük mérséklése, valamint a biztonságos munkahelyek megteremtésének
elősegítése, a munkabalesetek megelőzése legyen feladataiban meghatározó. Munkáját a
munkavállalók legalapvetőbb érdeke, a legális és biztonságos foglalkoztatás megvalósulása
érdekében fejtse ki.
A megvalósítást elősegítő intézkedések:
• Növeltük a munkaügyi felügyelők létszámát 100 fővel.
• A szükséges jogszabályi háttér megteremtése.
A feketemunka visszaszorítása érdekében több törvény módosítására került sor az elmúlt
időszakban, amely támogatja a hatóság munkáját, illetve 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,
építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Kormány rendelet, építőiparban Ágazati
Kollektív Szerződés, Kbt. - Áht. – Mt. – Met. módosítása.
• A munkaügyi ellenőrzés új koncepciójának kialakítása.
A szervezet fő feladata a munkavállalók garanciális jogai védelme, következetes fellépés a
feketemunka visszaszorítására. Országos célvizsgálat elrendelése.
• Az ellenőrzések súlypontjaként meghatározásra került a súlyos jogsértések köre.
Súlyos jogsértések (munkaügy):
Írásba foglalt munkaszerződés és
bejelentés nélküli (”fekete”) foglalkoztatás
Külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása
Foglalkoztatás színlelt szerződéssel
Jogellenes munkaerő-kölcsönzés
Munkaidő-nyilvántartás hiánya,
kettős nyilvántartás
Alapvető élet- és munkakörülményekkel
kapcsolatos jogsértések
Munkabér védelme

•

•

Súlyos jogsértések (munkabiztonság):
Súlyos veszélyeztetés (le,-beesési veszély,
egyéni,-kollektív védelem hiánya, stb.)
Kollektív műszaki védelem hiánya v. nem
megfelelő kialakítása
Egyéni védelem hiánya
Kockázatértékelés nem megfelelő elkészítése
Veszélyes berendezések munkavédelmi
üzembe helyezésének elmulasztása
Időszakos
biztonsági
felülvizsgálat
elmulasztása
Beszállással végzett munkákkal kapcsolatos
jogsértések

Az ellenőrzési módszerek megváltoztatása.
A felügyelők a munkahelyre ismételten visszatérnek, az általános munkarendtől eltérő
időpontokban (éjszaka, pihenőnapokon) a ”papír alapú ellenőrzések” megszüntetése és a
kiszámíthatatlanság érdekében. Ellenőrzés csak a munkahelyen indulhat a munkavégzés
közben talált munkavállalók tanúkénti meghallgatásával. Következetes utóellenőrzések.
A szervezeti modernizáció végrehajtása – regionális felügyelőségek a két szakterületen
Előnyök: az ellenőrzés feltételei szervezetileg és szakmailag kedvezőbbé váltak. A felügyelők
eljárása és jogszabály-alkalmazása egységesedett, az arányossági követelmények érvényre
jutottak, a fokozatosság az eljárásban és a szankciók alkalmazása terén javult. A szakmai
munka erősödött.
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Ellenőrzési eredményei
A munkaügyi ellenőrzések során a feketemunkával és a garanciális jogok súlyos megsértésével
legérintettebb nemzetgazdasági ágazatok – építőipar, mezőgazdaság, kereskedelem, vendéglátás,
nyomozás-biztonsági tevékenység - prioritást kaptak. Egyes területeken, mint pl. a diákok
foglalkoztatása, az autópálya-építkezések, a mezőgazdaság, a sorozatos akcióellenőrzésekkel egyre több
munkáltatót a törvényes foglalkoztatás megvalósítására szorított.
A munkabiztonsági ellenőrzések elsősorban azokban az ágazatokban történtek, ahol nagy
gyakorisággal fordulnak elő súlyos - gyakran halálos – munkabalesetek (pl.: építőipar,
mezőgazdaság, valamint a feldolgozóipar, ahol a munkabalesetek legnagyobb hányada következik
be). Az EU kezdeményezésére a fiatal munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkavédelmi
követelmények teljesülését is vizsgálták a felügyelők, kiterjesztve a munkaügy területére is.
Erőforrásaink a súlyos jogsértések feltárására, a közvetlen veszélyhelyzetek megelőzésére
összpontosultak.

A szervezet 45 209 munkáltató ellenőrzését végezte, ebből 36 009 munkáltató követett el jogsértést
349 428 fő munkavállalót érintően.
A szabályosan foglalkoztató munkáltatók száma emelkedett.
A munkaügy területén 144 563 fő, a munkabiztonság területén 204 865 fő munkavállaló esetében
állapítottak meg jogsértést a felügyelők.

A kiszabott bírság összege összesen
Ebből:
Munkaügyi bírság
Munkavédelmi bírság
Befizetésre kötelezés (külföldi miatt)
Egyéb bírság

2006.
7 218 081 666,-Ft

2005.
4 327 416 480,-Ft

5 008 300 000,-Ft
1 288 884 000,-Ft
730 788 666,-Ft
190 109 000,- Ft

2 843 115 000,-Ft
722 560 000,-Ft
602 310 480,-Ft
159 431 000,-Ft

A jogerőre emelkedett bírságok közel 60%-ánál elértük, hogy a munkáltatók befizessék a kiszabott
bírságot.
2005. évi befizetések
2006. évi befizetések
2,1 mrd Ft
3,0 mrd Ft
A feketefoglalkoztatáson ”tetten ért” munkavállalók számának alakulása:
2004.
10 000 fő
2005.
28 741 fő
2006.
42 147 fő
A feketemunka legváltozatosabb formái valósultak meg: a klasszikus „zsebből fizetés”, az AM-könyv
szabályainak kijátszása (biankó-bejegyzések dátum nélkül, utólagos kitöltés stb.), külföldiek engedély
nélküli foglalkoztatása.
A feketemunkán túl a munkáltatók nagy számú munkavállaló sérelmére szegték meg durván az alapvető
élet-és munkakörülményeket befolyásoló törvényi előírásokat, pl.: a munka- és pihenőidő szabályait,
munkabér védelmét, a munkaidő adatokat nem vagy hiányosan tartották nyilván, illetve kettős
nyilvántartást vezettek, jogellenes munkaerő-kölcsönzést végeztek.

A súlyos veszélyeztetések - pl.: a be,- és leesési veszély, az egyéni védőeszköz biztosításának
hiánya, vagy üzemeltetés biztonságtechnikai hiányosságai – feltárása miatt 41 091 intézkedés
született a jogsértő munkáltatókkal szemben.
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A munkabalesetek alakulása

Évszám

2002

2003

2004

2005

2006

A feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvekből készült statisztikák alapján

Balesetek
száma

Halálos Közúti Halálos Közúti Halálos Közúti Halálos Közúti Halálos Közúti
összes halálos összes halálos összes halálos összes halálos összes halálos

163

58

133

41

160

55

125

33

123

38

Az előző évekhez hasonlóan a halálos munkabalesetek a legnagyobb számban az építőiparban,
illetve a mezőgazdaságban következtek be 2006. évben is.
Az ellenőrzések 2006. évi adatait a mellékletben szereplő diagramok tartalmazzák.
Panaszbejelentés, közérdekű bejelentés
Folyamatosan nő az állampolgári bejelentések száma. Legtöbb esetben saját problémájával fordul
hozzánk a bejelentő. A gyors, szakszerű eljárás hozzájárul a munkavállalók munkaügyi
jogbiztonságának növeléséhez. A 10 000 bejelentés döntő részét – a munkaügy területén - a bérek,
pótlékok hiányos megfizetése miatt nyújtották be a munkavállalók. Kevés kivételtől eltekintve a névtelen
bejelentések is megalapozottak voltak, a felügyelők munkaügyi jogsértéseket tártak fel és intézkedtek a
hiányosságok megszüntetésére.
A munkabiztonsági területén a bekövetkezett baleset kivizsgálásának elmulasztását és téves minősítését
vagy a megfelelő védőeszköz ki nem adását kifogásolták a bejelentők. Több bejelentés érkezett az
építőipari-kivitelezési tevékenység szabálytalansága miatt, járókelőktől vagy távolról szemlélődőktől.
Megnövekedett azon bejelentők száma, akik a lakószomszédjukat panaszolták be, mert zajosnak vagy
zavarónak vélték tevékenységüket.
Társhatósági közös ellenőrzések
A feketemunka és az engedély nélküli külföldiek foglalkoztatásának visszaszorítása feltétlen
megköveteli a társhatóságok – elsősorban a rendőrség, határőrség - összehangolt együttműködését
a helyszíni ellenőrzések során. Elengedhetetlen a közös fellépés az építőipari nagyberuházások, piacok,
erdő- és mezőgazdaság ellenőrzése során. Számos esetben előfordult, hogy a rendőrség az ellenőrzés
helyszínén elfogató parancs hatálya alatt álló személyeket is őrizetbe vett.
A munkabiztonsági ellenőrzések végrehajtása nem igényel társhatósági közös fellépést, egyéb
területeken van szükség közös munkára, pl.: a rendőrhatósággal a súlyos munkabalesetek kivizsgálására.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral javult az együttműködés: a két hatóság folyamatosan
megvizsgálja az eltérések okát, mely alapján az OMMF el tud járni az eltitkolt munkabalesetek felderítése
érdekében. Az OMMF a halálos munkabalesetek és a súlyos események feltárásában segíti az OEP-et.
A határozatok nyilvánosságra hozatalának hatása
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.
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Ennek igazolása – többek között - az OMMF feladata volt, részben hatósági bizonyítványok útján, majd
2006. szeptember 23-tól hatósági nyilvántartás által, amelyben 2005. 08. 04-től valamennyi, (jogerős és
végrehajtható határozattal megállapított) munkaügyi jogsértést elkövetett munkáltatót nyilvánosságra
hozta. A közbeszerzési eljárásokhoz, vagy a különféle állami támogatásokhoz szükséges hatósági
bizonyítványok beszerzése – elenyésző kivétellel – ettől kezdve már nem a munkáltatók feladata. A
honlapon megjelenített nyilvántartás megtekinthető.
A nyilvántartás bevezetéséig kb. 25 000 db hatósági bizonyítvány került
rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolására vonatkozott. Emellett
júniusától 2193 db listás kérelem érkezett a támogatások folyósítójától,
vonatkozott. Az OMMF nyilvántartása 17 249 jogsértést elkövető
kapcsolatosan 79 654 számú megtekintést regisztrált a rendszer.

kiadásra, ebből kb. 11 700 db a
belföldi jogsegélyként 2006.
amely kb. 43 300 munkáltatóra
munkáltatót rögzített, mellyel

A nyilvánosság új helyzet elé állította a munkaügyi hatóságot. A megtett intézkedések, 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 eljárásokból, vagy az állami támogatásokból
történő kizárás jelenít meg igazán és ösztönzi a munkáltatókat a jogkövető magatartásra.
Összegzés
A foglalkoztatás biztonságának égisze alatt kell megvalósulnia Magyarországon a munkavállalók
garanciális jogai biztosításának különösen a biztonságos munkahelyi környezet megvalósításával, az
egyenlő versenyhelyzet megteremtésével, valamint a munkavállalók indokolatlan elbocsátásának
megakadályozásával.
Az ellenőrzések során is tapasztalható, hogy a munkáltatók magatartása rendkívül nehezen
változik bizonyos ágazatokban, melynek elsődleges oka az indokolatlanul szélesebb körben
alkalmazott alvállalkozói kapcsolatrendszer (pl.: építőipar). A feketefoglalkoztatás nagy mértékű
jelenléte, a munkabalesetek számának alakulása, a munkavállalói panaszok ugrásszerű növekedése
aggasztó minden felelősen gondolkodó ember és szervezet számára, így újszerű magatartást kíván.
Felismerve azt, hogy fordulat a foglalkoztatás biztonságának tartós javulásában kizárólag ellenőrzéssel és
szankcionálással nem érhető el, szélesebb társadalmi összefogás kialakítása szükséges fenti jelenségek
visszaszorítására. Ezért partnerségi együttműködést kezdeményeztünk az SZMM támogatásával a
munkáltatókkal, a munkavállalókkal és érdekképviseleteikkel, szakmai szervezeteikkel, melyben
szorgalmaztuk, hogy a törvényességet megtartó partnerek, mint megbízható foglalkoztatók köre bővüljön.
Különösen fontos, hogy a fővállalkozó ne tűrjön el olyan viselkedést az alvállalkozójától, amely lehetővé
teszi, hogy ne tartsa be a munkaügyi és munkabiztonsági követelményeket, amely veszéllyel van a
munkavállalók egészségére és biztonságára. Közös érdekként fogalmaztuk meg a foglalkoztatás
biztonságának érvényre juttatását A Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért jegyében született
dokumentumban, melynek aláírására 2006. szeptember 18-án, Dunaújvárosban került sor.
A partnerségi kezdeményezés hozzájárul a foglalkoztatás és a foglalkoztatási kultúra értékeinek
megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, melynek keretében már nem a szankcionálás az elsődleges eszköz,
hanem az együttműködés.
Fontosnak ítéljük, hogy a társadalom, a munkaerőpiac számos szereplője egyetért a kezdeményezés
elveivel, gondolataival és támogatja megvalósíthatóságát.
A hatóság bírságpolitikájának változása a Partnerség jegyében
A valóban súlyos jogsértések minden esetben anyagi szankciót vonnak maguk után, míg
az enyhébb súlyú szabálytalanságok nem képeznek bírság alapot – első esetben semmiképp -,
csak anyagi szankció nélküli figyelemfelhívást vagy a szabálytalanság megszüntetésére
kötelező határozatot. Az új gyakorlat nagymértékben megnövelte a helyszíni ellenőrzésre
fordítható időkeretet a súlyos jogsértések feltárására.
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A foglalkoztatási szabályok betartásának pillanatnyi állapotát tükröző ”pont” ellenőrzéseket
felváltottuk a munkáltató foglakoztatási gyakorlatára valóban jellemző folyamatok
vizsgálatával, a ”folyamat” ellenőrzéssel, melynek eredménye nagy hatással van a jogsértések
megítélésére, a bírság összegek alkalmazására.
A hatóság megelőzési tevékenysége a Partnerség jegyében
A munkabiztonsági felügyelők a végrehajtott ellenőrzésekkel és a súlyos jogsértésekért
alkalmazott munkavédelmi bírság kiszabásával, vagy éppen a szabálytalan tevékenységek
felfüggesztésével és a foglalkoztatástól való eltiltással súlyos veszélyhelyzeteket jelentő
kockázatokat előznek meg. A munkabalesetek megelőzésével, az eltitkolt balesetek felderítésével, a
balesetek tényleges okainak megállapításával elősegítik a törvények hatályosulását, visszahatnak az
önkéntes jogkövetés más területeken történő elterjedésére is.
A munkavállalók biztonságos foglalkoztatása érdekében a felügyelőktől az OMMF elvárja, hogy
munkaidejük döntő részében a munkahelyek helyszíni ellenőrzését, a súlyos veszélyeztetések
felderítését és megszüntetését – megelőzési feladataikat – végezzék. Legtöbb esetben a felügyelő
puszta megjelenése is elég a rend helyreállításához: rögtön helyükre kerülnek a leszerelt biztonsági
berendezések, a munkavállalók sietve felveszik egyéni védőeszközeiket. Így a hatóság segítőtársává
válik a munkáltatóknak és a munkavállalóknak egyaránt.
A szervezet a kiszabott munkavédelmi bírságokból befolyt összegekből - jogszabály által - minden
évben pályázatot hirdet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak
támogatására (2006. évben 220,- mFt, 2007. évben 286,- mFt összegben), melynek
eredményeképpen javulhatnak a munkakörülmények és csökkenthetek a munkabalesetek. Az
így képzett alapból a munkáltatók pályázat útján juthatnak forrásokhoz, melyeket munkavédelmi
fejlesztésekre, kutatásra, a munkavédelmet népszerűsítő ismeretterjesztő kiadványokra, munkavédelmi
témájú filmek készítésére, és előadások, konferenciák megtartására, képzésekre használhatnak fel.
Az OMMF megelőzési tevékenységének része a különböző munkavédelmi továbbképzéseken,
konferenciákon való részvétel, szakmai előadások megtartása, ahol a szakmai ismeretek bővítésén
túl ellenőrzési tapasztalatokról szóló tájékoztatást adnak az érdeklődők részére. A munkáltatók
gyakran fordulnak a felügyelőkhöz munkavédelmi jellegű tanácsadásért, melyek teljesítésére és
szakmaiságára nagy gondot fordítunk és szintén a megelőzést szolgálják.
Az elmúlt évekhez képest jelentősen emelkedett azon határozataink száma, amelyeket a bíróság
helybenhagyott. A szervezet presztízsén kívül ez azért is fontos, mert a közigazgatási határozat
alapján a munkáltatók jogsértése nyilvánosságra kerül.

A munkaerő-piac szereplőinek – munkavállaló/munkáltató/állam – érdekeltsége a törvényes
foglalkoztatás megvalósításában szorosan összefügg egymással.
A munkavállalónak joga van biztonsága érdekében:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legális foglalkoztatásban részt venni.
Garanciális jogainak védelmére (jogviszonyának elismertetése, tb. jogszerző idejének és baleseti
táppénzhez való jogának biztosítása).
Az elvégzett munkája ellenértékéhez, a munkabér védelméhez.
A munkáltató – munkavállaló vonatkozású – jogszabályi kötelezettsége megtartásához (törvényes
munkaidő, pihenőidő biztosítása, stb.).
A jogviszony megszűnése esetén kiadandó igazolásokhoz (törvényes újra elhelyezkedés,
munkanélküli ellátás feltétele).
Egészséges, biztonságos munkahelyen végezni munkáját (egyéni-kollektív védelem eszközei).
A munkabaleseteket elkerülni (munkavédelmi képzés).
A foglalkozási megbetegedéseket elkerülni (foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat).
Munkaképességét megőrizni.
A megbetegedés miatti anyagi veszteséget kikerülni (táppénz, kezelés költségei, családi
körülmények elnehezülése).
A jó munkahelyi környezethez.
Szociális biztonsághoz.
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Miért érdekelt a törvényes foglalkoztatás megteremtésében a munkáltató?
•
•
•
•
•
•

Az egyenlő versenyhelyzet kialakítása.
Egy esetleges munkabalesetből adódóan képződő költségek megtakarítása.
A termelés-kiesés elkerülése.
A munkavállaló pótlásának, új betanításának problémája.
A közbeszerzési eljárás pályázati feltételei.
A rendezett munkaügyi szabályozás szigorú szankciója miatt.

Miért érdekelt ebben az állam?
•
•
•
•

A közterhek befizetése.
Munkahelyteremtés.
A foglalkoztatási kultúra színvonalának emelkedése.
A foglalkoztatás biztonsága miatt.

Az OMMF a rendszer egészére figyelemmel szervezi munkáját és hajtja végre feladatait, mellyel
magas szinten kíván megfelelni a szervezettel szemben támasztott valamennyi elvárásnak és
társadalmi igénynek.
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A 2007. év kiemelt feladatai
1.

A munkaügy területén továbbra is kiemelt feladat a feketefoglalkoztatás visszaszorítása, a
munkavállalók garanciális jogainak érvényesülése. Súlypontként kezeljük a munkavállalók
munkabérhez való jogának, valamint a külföldiek magyarországi munkavégzésével
kapcsolatos szabályok teljesülésének vizsgálatát.
a) Fentiek érdekében folyamatban van a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény (Met.)
módosítása, melynek főbb elemei:
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.

b)

A szervezet az ellenőrzések egységes, következetes, törvényes végrehajtásával kívánja
elérni, hogy minden esetben a munkáltató által végzett munkaügyi és munkavédelmi
tevékenység egész folyamatának vizsgálatára, a valós jogsértések feltárására kerüljön sor. Az
erőforrásokat változatlanul a súlyos jogsértések feltárására fordítja, a felelősségre vonás
területén következetesen érvényre juttatja a fokozatosság és arányosság elvét.
Az OMMF hatósági tevékenységét a partnerségi együttműködés szellemében folytatja. Az
ellenőrzések során, a szabálytalanságok súlyára és az ellenőrzött együttműködésére,
teljesítési készségére tekintettel, nagyobb arányban él a figyelemfelhívás eszközével a
közigazgatási határozat helyett a korábbiakban részletezett bírságpolitikája gyakorlásával.
Minden olyan vállalkozás törlését kezdeményezi az ügyészségnél, amely ténylegesen nem
érhető el, illetőleg annak képviseletében a hatóság előtti eljárásban senki nem vesz részt.
2007. évben a felügyelők 714 figyelemfelhívással éltek a munkáltatók felé, míg a 2006. év
ugyanezen időszakában 36 esetben.
Az OMMF különböző szakmai napokon rendszeresen tájékoztatja a Partnereket az
ellenőrzési tapasztalatokról, a jogszabályok változásairól és a jogalkalmazói
jogértelmezésről, lehetőséget biztosít a jogszabálytervezetek véleményezésére.
A Partnereket a munkavédelmi bírságból működtetett pályázati eljárásba - a meghirdetendő
kiemelt célok meghatározásába - előzetesen bevonja és a pályázatok eredményéről
tájékoztatja.

2.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) módosítása következtében
2007. január 1-től az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás adatai az APEH rendszeréhez
kapcsolódnak, ezáltal létrejött az „egyablakos” bejelentési rendszer. A megoldás
egyértelműen könnyítést jelent a munka világa szereplőinek, hiszen megszűntek a több helyre és
többszöri időpontban történő bejelentések. Emellett a munkavállaló biztos lehet abban, hogy a
foglalkoztatotti bejelentése egyben biztosítotti jogviszonyt is jelent számára.
Biztosított a szabályozás, amely alapján a munkavállalók és a munkáltatók a bejelentett
munkaviszony-adatokat továbbra is lekérdezhetik. Saját adataikhoz legegyszerűbben az eddig
kiadott PIN-kód segítségével Interneten juthatnak hozzá, vagy megfelelő azonosítást követően
személyesen, illetve postai úton a munkaügyi központok kirendeltségein érdeklődhetnek.
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3. Összhangban az OMMF azon céljával, hogy fellépjen a foglalkoztatás biztonságának
megteremtése, valamint a súlyosan jogsértő tevékenységet folytató munkáltatók kiszűrése
érdekében kívánatos, hogy a különböző tárhatóságokkal átgondoltabban, összehangoltabban
együttműködve, hatékony ellenőrzések keretében végezze feladatait. 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
együttműködési keret-megállapodás született 2007. januárban, melynek gyakorlati
megvalósításával szervezzük az ellenőrzéseket, valamint az információáramlást.
A társhatósági együttműködés keretében a rendőrség és a határőrség különböző szervezeteivel,
heti rendszerességgel kerül sor közös ellenőrzés megtartására. Tájékoztatásra került sor az
illetékes hatóságok felé, ahol a saját vizsgálataink során hatáskörükbe tartozó jogsértés gyanúja
merül fel, például feketefoglalkoztatás esetén APEH-et, MEP-et, külföldi engedély nélküli
foglalkoztatása esetén az IRM BÁH-ot.
Az APEH-al történő együttműködés fő irányaként, a jogsértő módon működő ”fantomcégek”
ellenőrzésére közös erővel koncentrálunk. Az „egyablakos” bejelentési rendszer lehetővé teszi
egy közös információs rendszer létrehozását oly módon, hogy a társhatóságok valamennyien a
hatósági ellenőrzéshez, vagy biztosítási jogviszony megállapításához szükséges adatok körében
hozzáférési joggal bírjanak.
A fogyasztóvédelmi felügyelőségekkel történő együttműködésben, a gépek biztonságos
kialakítását, az érvényben lévő szabványok szerinti állapotát munkavédelmi szakképesítéssel
hatékonyabban lehet megállapítani, így szaktudásunkkal meg tudjuk akadályozni, hogy a gyárilag
hibás munkaeszközöket a munkáltatók megvásárolják, használatba vegyék.
Az illegális jövedéki termékek színhelyei (pl.: pálinkafőzők, piacok) közös ellenőrzését a VPOPval együttműködve végezzük. A VPOP a bizonyítási eljárás eredményességéhez hozzájárulhat a
helyszín biztosítása, a ”fantomcégek” felkutatása, illetve az utóellenőrzés során a felügyelők
személyi védelme révén is.
4. Egyre többször tapasztalható a szigorodó jogkövetkezmények miatti munkáltatói ellenállás, az
ellenőrzés akadályozása, a felügyelők elleni atrocitás. A konfliktushelyzet annak ellenére nő, hogy
az OMMF számos intézkedést vezetett be, amely a munkáltatók irányában egy „emberségesebb”
hatóság fellépését jelenti (súlyos jogsértések meghatározása, a figyelemfelhívás és az anyagi
szankció nélküli kötelező határozatok széles körű alkalmazása).
A munkáltatók jól látják, hogy a szigorodó jogkövetkezmények eredményeként a törvénytelen
foglalkoztatás miatt sokat „veszíthetnek”, így az ellenőrzést ellehetetlenítve a minimális
együttműködéstől is elzárkóznak. Előfordult, hogy a felügyelőt karon fogva kivezettették az
ellenőrzés helyszínéről. Ezen esetekben rendészeti erő segítségével – határőrség, rendőrség,
VPOP – megismételtük az ellenőrzést.
Ellenőrzési eredmények a 2007. 01. 01. – 2007. 03. 20. közötti időszakban
A szervezet 10 852 munkáltató ellenőrzését végezte, ebből 7 695 munkáltató követett el jogsértést
75 455 fő munkavállalót érintően.
A munkaügy területén 25 767 fő, a munkabiztonság területén 49 688 fő munkavállaló esetében
állapítottak meg jogsértést a felügyelők.

A kiszabott bírság összege összesen
Ebből:
Munkaügyi bírság
Munkavédelmi bírság
Befizetésre kötelezés (külföldi miatt)
Egyéb bírság

2006.
7 218 081 666,-Ft

2007.
1 724 281 632,-Ft

5 008 300 000,-Ft
1 288 884 000,-Ft
730 788 666,-Ft
190 109 000,- Ft

1 326 280 000,-Ft
191 470 000,-Ft
139 638 632,-Ft
66 893 000,-Ft
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A kiszabott bírságok befizetésének alakulása.
2006. évi befizetések
3,0 mrd Ft

2007. évi befizetések
534 385 536,-Ft

A feketefoglalkoztatáson ”tetten ért” munkavállalók számának alakulása:
2004.
10 000 fő
2005.
28 741 fő
2006.
42 147 fő
2007.
10 685 fő
A munkaügyi intézkedéseket – ez időszakban is - leggyakrabban a feketefoglalkoztatás valamely
megvalósulási formája indokolta. A feketefoglalkoztatással leginkább fertőzött ágazat változatlanul
az építőipar, illetve a feldolgozóipar és a vendéglátóipar.
A feketefoglalkoztatás után leggyakrabban elkövetett jogsértés ezen időszakban a munkaidőnyilvántartással és a munkabér védelmével, valamint a munkaidővel kapcsolatos előírások
megszegése volt. Ezek a szabálytalanságok együtt érintettek annyi munkavállalót, mint önmagában
a munkaszerződés és bejelentés nélküli foglalkoztatás.
A feketefoglalkoztatás feltárására irányuló kiemelt ellenőrzésekkel összefüggésben már az első
negyedévben nőtt a fantomcégek miatti intézkedések aránya. A feldolgozott adatok szerint az
ellenőrzések 43 fantomcéget „lepleztek le”, amely a tavalyi egész éves eredmény 1/3 része.

A kiemelten kezelt súlyos veszélyeztetések körében a legnagyobb számú intézkedés – 3717 az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok körében keletkezett, tehát
az eltávolított védőburkolatok, biztonsági berendezések okozzák továbbra is a legtöbb
kockázatot.
A be- és leesési veszély fennállása is kiemelt számú veszélyhelyzetet mutat a számok
alapján, összes 1311 intézkedés keletkezett ebben a körben, érdekesség, hogy nemcsak az
építőiparban tártak fel a kollegák zuhanási veszélyhelyzetet, hanem – igaz kisebb számban-, a
feldolgozóiparban és kereskedelemben is.
A feldolgozóipar és kereskedelmi ágazatban kiemelkedően sok emelő munkaeszköz
szabálytalanságát tárták fel a felügyelők, összességében a harmadik legtöbb szabálytalanságot
követik el a munkáltatók az emelőgépek üzemeltetése során –a hozott intézkedések száma
713-.
Az ellenőrzések 2007. évi adatait a mellékletben szereplő diagramok tartalmazzák.
A munkáltatók további jellemző visszaélései
Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás fő szabálytalansága figyelhető meg, amikor a
munkáltatók alkalmi foglalkoztatási szándékra hivatkoznak, de az ehhez szükséges dokumentumok
hiányoznak vagy hiányosak. A legtöbb ilyen jellegű szabálytalanság az építőipar területén tapasztalható.
2007. január-március hónapjaiban több régió tapasztalta, pl. a panel hőszigetelési területen kialakult
azon munkáltatói gyakorlatot, hogy hirdetés útján egy-két napra vesznek fel munkavállalókat,
akikkel a munkáltató vagy nem köt munkaszerződést, vagy pedig AM könyvvel kívánja
foglalkoztatni, de azt csak akkor töltik ki, ha a felügyelők a helyszínre érnek.
A tapasztalatok szerint az is elterjedt gyakorlat, hogy az alkalmi munkavállalói könyv egy sora
teljesen ki van töltve, még a közteherjegy is be van ragasztva, viszont a munkavégzés napja
rovatban csak az adott hónap megjelölése szerepel, a nap nem. A napot csak akkor töltik ki, ha
ellenőrzés van, így egész hónapban használható egy bejegyzés amennyiben nincs ellenőrzés. Egyes
információk szerint egyre jobban terjed az a megoldás, hogy radírozható tintával töltik ki a
kiskönyveket, így azok könnyen javíthatóak.

11
Az ellenőrzések során találtak a felügyelők olyan munkáltatót is, akinél a hétköznapi ellenőrzéskor
az AM könyv rendben volt, viszont hétvégén amikor újra visszamentek, bejegyzés nem szerepelt,
ugyanis az lett volna a héten a hatodik munkanapja a munkavállalóknak.
A munkavállalóktól sokszor hallható nyilatkozat az is, hogy az alkalmi munkavállalói könyveiket a
munkáltató a munka befejezésével tölti ki.
A munkáltatók gyakran azzal érvelnek, hogy a munkát éppen aznap kezdték és az AM könyveket
ebédidőben szerették volna kitölteni.
A jogkövető munkáltatók aránya emelkedett
A jogsértő vállalkozások mellett a munkaügyi ellenőrzés jogkövető munkáltatókkal is találkozik.
Munkáltató arról nyilatkozott, hogy az alvállalkozói szerződések megkötése előtt tájékozódnak a
munkaügyi kapcsolatok rendezettsége felől, illetve minden jelentkezőnek kikötik, hogy csakis akkor
kötnek szerződést, ha a vállalkozás rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
Az feketefoglalkoztatással jelentősen fertőzött építőiparban is találtak a felügyelők olyan
vállalkozást, amely valamennyi román állampolgárságú munkavállalóját munkaszerződéssel, az
építkezés helyszínre szóló munkavállalási engedéllyel, illetve bejelentéssel foglalkoztatta.
A szabályosan foglalkoztató munkáltatók aránya 39,4%, míg 2006. év azonos időszakában 27,0 %
volt.

A határozatok nyilvánosságra hozatalának hatása
A munkáltatók jól ismerik a munkaügyi jogsértést elkövető munkáltatókról vezetett, az OMMF honlapján
megtekinthető nyilvántartást. A nyilvántartása 2007 03. 20-áig 19.814 munkaügyi jogsértést elkövető
munkáltatót rögzített, mellyel kapcsolatosan 142.472 számú megtekintést regisztrált a rendszer.
A hatóság által megtett intézkedések, az eljárás során megállapított szabálytalanságok közvélemény
számára láthatóvá válása nagy mértékben hozzájárul a munkáltatók jogkövető magatartásához.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 2007. január 1-jei módosítása lehetővé teszi azon
munkáltatók nyilvánosságra hozatalát is, amelyek súlyos veszélyhelyzetben foglalkoztatják
munkavállalóikat és ezért jogerős munkavédelmi bírság határozattal sújtottak. Várhatóan a nyilvánosság –
hasonlóan a munkaügyi jogsértést elkövető munkáltatók nyilvánosságra hozatalával – egyre inkább a
biztonságos foglalkoztatásra bírja a munkáltatókat.

Az egységes munkavédelmi hatóság
2006. decemberében alapvető módosulás következett be a magyar munkavédelmi felügyeletre
vonatkozó szabályozásban.
Az Országgyűlés elfogadta a 2006. évi CXXIX. törvényt, melynek értelmében a foglalkoztatáspolitikáért,
illetve a bányászati ügyekért felelős miniszterek és a munkavédelmi hatóság látják el saját jogkörükben a
munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat. A törvény létrehozta a
munkavédelem két szakterületének (munkabiztonság és munkaegészségügy) szervezeti integrációjához
szükséges jogi keretet, meghatározta az egységes munkavédelmi hatóságra vonatkozó - törvényi szinten
szabályozandó - jogosultságokat és kötelezettségeket, átalakítva ezzel az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés feltételei ellenőrzésének eddig különálló szervezetek által végzett
tevékenységét. Az Országgyűlés által ellenszavazat nélkül, három tartózkodás mellett egyhangúlag
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 és ennek háttérintézményét, amely a szakma és a munkáltatók régi
igénye, felelős javaslata, kezdeményezése volt.
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Magyarországon mind a munkabiztonság, mind a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozásegészségügy) több évtizedes, egyes területeken évszázados szakmai hagyományokkal rendelkezik. Az
Európai Uniós tagság megkövetelte jogharmonizáció ugyan alapvetően újraszabályozta az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtésére vonatkozó előírásokat, de az ehhez
kapcsolódó, hatékonyan működni tudó, elkötelezett, magas szakmai tudással rendelkező egységes
felügyeleti rendszer csak mostantól tudja megkezdeni tevékenységét. A szervezeti háttér megvalósítása
napjaink feladata.
Az egységesítés okai:
Az új, egységes, megfelelő módon kiegészített feladat- és jogkörrel rendelkező munkavédelmi hatóság,
képes lesz:
• 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 – ellenőrzésére,
• gyakorolni tudja a szakmai irányítási feladatokat,
• kellő tudományos, elméleti és vizsgálati tevékenységet végző háttérintézménnyel fog rendelkezni,
• orvos és mérnök együttműködésével komplexen, hatékonyan működtetni felügyeleti rendszerét,
• megfelelni azoknak a kihívásoknak és feladatoknak, melyeket a munkavállalók érdeke, a
munkáltatók felelős partneri kapcsolata, a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzete és az Európai
Unió munkavédelmi stratégiája szükségessé tesz,
• kezelni magas szinten azokat a szakmai kérdéseket, amelyeket többek között a társadalmi
változások (pl. idősödő aktív népesség, krónikus megbetegedések emelkedő száma), a
foglalkoztatás formáinak-, a kockázatok jellegének a változása, a megelőzés alkalmazásának
fokozott szorgalmazása tesznek szükségessé.
A szakmai és szervezeti egységesítés a létszám és eszközigény ésszerűsítésén túl a mérnöki és orvosi
munka összehangolásával, a megelőzés teljessé tételével hozzájárul a munkahelyek egészségessé,
biztonságosabbá tételéhez, és a hatósági munkát egyszerűbbé, hatékonyabbá teszi.
Az egységes munkavédelmi szervezet által kidolgozott átfogó megelőzési stratégia kialakítása, valamint
koncentrált ellenőrzések végrehajtása a kevesebb munkabaleset, és foglalkozási megbetegedés irányába
hat, ami igen jelentős gazdasági hasznot hoz az ország számára.
A szervezet felkészítette felügyelőit a munkaegészségügyi feladatok ellenőrzésére.
Valamennyi felügyelő vizsgával záródó továbbképzésen vett részt, ahol az alapvető munkaegészségügyi
szakmai kérdések felelevenítése megtörtént. Az ellenőrzések megkezdése a jogszabályi környezet
várhatóan 2007. április hónapban történő változását követően, azonnal megkezdődik.
Az idei esztendőben a hatáskör szélesedése miatt módosított irányelveket fogalmaztunk meg a
munkavédelmi felügyelők számára, amely szerint:
− a munkáltatók munkavédelmi tevékenységét teljes körűen szükséges vizsgálni, hogy elvégzett
feladataikat folyamatában lehessen értékelni,
− fontos feladat a rövid idejű munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási
körülményeinek vizsgálata, hiszen az elmúlt évben 12 halálos munkabaleset következett be e
foglalkoztatotti körben,
− kiemelt ágazatként kezeljük az építőipart, ahol a legtöbb halálos munkabaleset fordul elő, 2007.
évben már 7 esetben,
− erőforrásainkat a munkavédelmi ellenőrzések vonatkozásában is a valóban súlyos jogsértések
feltárására koncentráljuk,
− fontos feladatként került meghatározásra, hogy a feketefoglalkoztatás feltárásában a
munkavédelmi felügyelők aktívan vegyenek részt, miután szoros kapcsolatot vélünk felfedezni a
munkaügyi és munkavédelmi szabálytalanságot elkövetők körében.
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Összegzés

Az OMMF hatósági tevékenységét a partnerség szellemében végzi. Ennek 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 kíván kezdeményezni 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 képviselni kíván.
Olyan értékközpontú megközelítést szeretne mind a munkaügy, mind a munkavédelem
területén meghirdetni és elterjeszteni, melynek centrumába a munkavállalót kívánja helyezni.
Az új szemlélet a bírságpolitika terén azt jelenti, hogy a valóban súlyos jogsértések minden
esetben anyagi szankciót vonnak maguk után, míg az enyhébb súlyú szabálytalanságok nem
képeznek bírság alapot – első esetben –, legfeljebb anyagi szankció nélküli figyelemfelhívást
vagy a szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozatot.
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.
Azok a munkáltatók, akik a minimális törvényi követelményeket rendre nem tartják be,
egyre szigorúbb számonkérésre számíthatnak (utóellenőrzés, ismételt ellenőrzések, anyagi
szankciók).
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.
Budapest, 2007. március 22.
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Ellenőrzött és szabálytalansággal érintett munkáltatók

25 740
30 000

19 469
25 000

20 000
15 000
10 000

17 859

18 150

5 000

Ellenőrzött

0

Szabálytalansággal érintett
munkabiztonság
munkaügy
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Ellenőrzött munkáltatók száma

25 740

30 000

19 469
25 000

20 000

19 597

20 686

15 000

10 000

5 000

2006. I-XII. hó

0

2005. I-XII. hó
munkabiztonság
munkaügy

Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma

17 859

18 150

18 500
18 000

18 221
17 500
17 000
16 500
16 000
15 500
15 000

15 286

14 500

2006. I-XII. hó

14 000
13 500

2005. I-XII. hó
munkabiztonság
munkaügyi
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Munkaügy

Érdemi határozatok száma
(db.)
Munkaügyi bírság
11 655

Szabálysértési
bírság
277

Külföldiek befizetésre
kötelezés
594

Szabálytalanság
megszüntetésére
kötelező
határozat
4 063

Anyagi szankciók összege

Munkaügyi
bírság;
5 008 300 000,Ft

Külföldiek befizetésre
kötelezés;
730 789 000,-Ft

Egyéb*
91 925 000,-Ft

4 715

igazolások
kiadásának
elmúlasztása

20 235

munkabér
védelme

30 000

933
999

munkabér
védelme

igazolások
kiadásának
elmúlasztása

nyilvántartással
kapcsolatos
szabályok
megsértése

pihenőidő
szabályainak
megsértése

0

662

munkaidő
szabályainak
megsértése

feketefoglalkozatás

2 000

1 782

nyilvántartással
kapcsolatos
szabályok
megsértése

pihenőidő
szabályainak
megsértése

25 000

munkaidő
szabályainak
megsértése

45 000

feketefoglalkozatás
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Súlyos jogsértések esetén hozott intézkedések száma
(db.)

14 000

12 405

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

3 198

Érdemi, kiemelt intézkedésekkel
érintett létszám (fő)

40 000

42 147

35 000

26 449

20 000

20 967

15 000

10 000

5 000

4 557

0
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Intézkedések száma,
egyes kiemelt ágazatonként (db.)
7 000
6 081
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 322
1 000

841
387

103
75

36

391

345

1 477

1 193

786

740
54

51

0
Mezőgazdaság Feldolgozóipar

Építőipar

Kereskedelem

Szálláshely,
vendéglátás

Munkaügyi bírság
Külföldiek - befizetésre kötelezés
Szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozat

Intézkedésekkel érintett létszám,
egyes kiemelt ágazatokban (fő)
30 000

28 062
23 584

25 000

20 000

15 000
9 120
10 000
3 810

4 933

5 000

2 890

788
234

6 339

5 236

152

986

2 548

85

67

Kereskedelem

Szálláshely,
vendéglátás

0
Mezőgazdaság Feldolgozóipar

Építőipar

Munkaügyi bírság
Külföldiek - befizetésre kötelezés
Szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozat
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Munkabiztonság

Főbb határozatok darabszáma

Munkavédelmi
bírság
3 962

Használatot
felfüggesztő
7 129

Foglalkoztatást
megtiltó
4 770

Határozatokkal érintett létszám (fő)

Használatot
felfüggesztő
10 384

Munkavédelmi
bírság
11 593

Foglalkoztatást
megtiltó
11 456
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Érdemi, kiemelt intézkedések száma
be- és leesési
veszély
6 215

üzembe helyezés
elmulasztása
1 249
időszakos
biztonsági
felülvizsgálat
elmulasztása
1 615

üzemeltetéssel
kapcsolatos
jogsértések
16 933

kockázatértékelés
hiánya
1 637

Anyagi szankciók összege

Munkavédelmi
bírság
1 289 000 000,Ft.

Szabálysértési
bírság
35 000 000,- Ft.

Helyszíni bírság
46 000 000,- Ft.

Eljárási bírság
14 000 000,- Ft.
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Érdemi határozatok száma
4 000

3 648

3 500

3 500
2 844
3 000
2 500
1 874

2 000
1 500
1 000
613
500

539

468

142

136

0
Munkavédelmi bírság

Foglalkoztatást megtiltó

mezőgazdaság

feldolgozóipar

Használatot felfüggesztő

építőipar

Érdemi határozatokkal érintett létszám
(fő)
10 000

9 304
8 833

9 000
8 000
7 000
6 000

5 458

5 000
4 000
2 760

3 000
1 655

2 000
1 000

928
270

849

221

0
Munkavédelmi bírság

Foglalkoztatást megtiltó

mezőgazdaság

feldolgozóipar

Használatot felfüggesztő
építőipar
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OMMF

Ellenőrzések adatai
diagramokon
2007. 01. 01. – 2007. 03. 20.
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Munkaügy
Érdemi határozatok száma
(db.)

Külföldiek befizetésre
kötelezés
106

Munkaügyi bírság
2 763

Szabálysértési
bírság
6

Szabálytalanság
megszüntetésére
kötelező
határozat
381

Anyagi szankciók összege
(Ft.)

Munkaügyi
bírság
1 316 780 000

Külföldiek befizetésre
kötelezés
136 069 632

402

723

igazolások
kiadásának
elmúlasztása

1 000

igazolások
kiadásának
elmúlasztása

munkabér
védelme

nyilvántartással
kapcsolatos
szabályok
megsértése

106

munkabér
védelme

4 085

nyilvántartással
kapcsolatos
szabályok
megsértése

2 000

pihenőidő
szabályainak
megsértése

278

pihenőidő
szabályainak
megsértése

12 000

munkaidő
szabályainak
megsértése

500

munkaidő
szabályainak
megsértése

feketefoglalkozatás

3 500

feketefoglalkozatás
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Súlyos jogsértések esetén hozott intézkedések száma
(db.)

3 143

3 000

2 500

2 000

1 500

112
172

0

Érdemi, kiemelt intézkedésekkel
érintett létszám (fő)

10 685

10 000

8 000

6 000

4 000
3 161

1 707

678

0
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Intézkedések száma,
egyes kiemelt ágazatonként (db.)
1 800

1 678

1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
292

400
200

178
62

4

50

5

9

78

113

224

94
1

Kereskedelem

Szálláshely,
vendéglátás

0
Mezőgazdaság Feldolgozóipar

Építőipar

59

12

Munkaügyi bírság
Külföldiek - befizetésre kötelezés
Szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozat

Intézkedésekkel érintett létszám,
egyes kiemelt ágazatokban (fő)

6 000

5 412

5 000
4 000

3 556

3 000
2 000
1 290
1 000
0

527
6 25
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Mezőgazdaság Feldolgozóipar

1 154
448
220
Építőipar

1 029
420

171

19

1

Kereskedelem

Szálláshely,
vendéglátás

Munkaügyi bírság
Külföldiek - befizetésre kötelezés
Szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozat

Munkavédelem

27

Főbb határozatok darabszáma

Munkavédelmi
bírság
550
Használatot
felfüggesztő
1 441

Foglalkoztatást
megtiltó
870
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Határozatokkal érintett létszám (fő)

Munkavédelmi
bírság
1 517

Használatot
felfüggesztő
3 162

Foglalkoztatást
megtiltó
2 032
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Érdemi, kiemelt intézkedések száma

be- és leesési
veszély
1 311

üzembe
helyezés
elmulasztása
222

időszakos
biztonsági
felülvizsgálat
elmulasztása
277

üzemeltetéssel
kapcsolatos
3 717

kockázatértékelé
s hiánya
314

30

Anyagi szankciók összege (M Ft.)

Munkavédelmi
bírság
191

Szabálysértési
bírság
9

Helyszíni bírság
8

Eljárási bírság
5
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Érdemi határozatok száma
700

633

605

600
500

460
407

400
300
200
121
83

100

81
14

12
0
Munkavédelmi bírság

mezőgazdaság

Foglalkoztatást megtiltó

feldolgozóipar

Használatot felfüggesztő

építőipar
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Érdemi határozatokkal érintett létszám
(fő)
1 800
1 560

1 600

1 346

1 400
1 139

1 135

1 200
1 000
800
600
400
200

256

251

164

33

24

0
Munkavédelmi bírság

Foglalkoztatást megtiltó Használatot felfüggesztő

mezőgazdaság

feldolgozóipar

építőipar
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Kirívó, negatív példák:
-

A Közép-dunántúli régióban, a Sóstó Ipari Parkban a rendőrséggel közösen tartott
akcióellenőrzés során az eljáró felügyelő megállapította, hogy a vizsgált Kft. 16 fő
munkavállalót foglalkoztatott feketén. A Kft. nem szerepelt a Céghírekben, amelynek
az oka, hogy a céget csak 2 hónapra, a munkálatok idejére hozták létre és a bejegyzés
még nem történt meg.

-

A halálos áldozatot is követelő Gyöngyösi építkezésen második alkalommal került sor
utóellenőrzésre a munkavédelmi kollégákkal, melynek alkalmával 10 főt foglalkoztattak
feketén (bejegyzés nélküli AM könyveket mutattak be). A halálos balesetet követően
megtartott első utóellenőrzés során 4 fő feketén foglalkoztatott munkavállalót találtunk.

-

Salgótarján belterületén rendőrséggel közösen, építési munkahelyeken végzett

34
ellenőrzések során 5 munkáltatónál 24 fő esetében nyert bizonyítást
feketefoglalkoztatás. Közülük 3 fő román állampolgár, munkavállalási engedély nélkül
végzett munkát.
-

Két külföldi munkavállaló bejelentése alapján indult eljárás jogellenes munkaviszony
megszüntetés miatt. A külföldi állampolgárok alkalmi foglalkoztatottak voltak, de az
AM könyvek az ellenőrzés napjára és a megelőző napokra nem tartalmaztak bejegyzést.
Időközben a helyszínre érkezett ügyvezető és tulajdonos ellenségesen viselkedett,
emelt hangon a médiával fenyegetőzött, dühödten kiabált és akadályozta az ellenőrzést.

Pozitív példák:
-

Egy budapesti székhelyű Kft. 10 főt foglalkoztatott szabályosan, írásba foglalt
munkaszerződéssel és bejelentési kötelezettségének teljesítésével. Az ellenőrzés
napján 10 főből csupán a művezető munkakezdését nem tartalmazta a munkaidőnyilvántartás.

-

Sajószentpéter külterületén, egy építési munkaterületen egy egyéni vállalkozó 9 fő
munkavállalót foglalkoztatott szabályosan kitöltött AM könyvvel.
Az ügyfelek közül többen nyilatkoztak úgy, hogy tisztában vannak a rendszeresen
megtartott munkaügyi ellenőrzések lehetséges következményeivel és a korábbi
ellenőrzések tapasztalatai alapján inkább a törvényes utat választják.

-

Egy egri építkezésen a felügyelők 10 munkavállalót ellenőriztek. Az ellenőrzés
eredményeképpen megállapításra került, hogy mind a 10 fő munkavállaló rendelkezett
írásba foglalt munkaszerződéssel és be voltak jelentve a Munkaügyi
Nyilvántartásba.
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