A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai
(2016. I-III. negyedév)

1.

Főbb ellenőrzési adatok

2016. szeptemberig a munkaügyi hatóság 14 518 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során
a foglalkoztatók 72 %-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont
74 472 munkavállaló 68 %-át érintették. Az ellenőrzések száma növekedett, figyelemmel
arra, hogy 2015. I-III. negyedévéig 13 586 ellenőrzést tartott a munkaügyi hatóság. A jogsértési
arány a foglalkoztatókat tekintve nőtt, mivel tavaly ilyenkor az ellenőrzött foglalkoztatók 66 %ánál állapított meg a munkaügyi hatóság valamilyen szabálytalanságot. A jogsértéssel érintett
munkavállalók aránya nem változott.

Az ellenőrzések vegyes fogadtatásúak munkáltatói oldalon, ami attól is függ, hogy milyen
jogsértést tártak fel a munkáltatónál, de általánosnak mondható az indulatmentesség,
atrocitások csak igen ritka esetben fordulnak elő. A helyszíni ellenőrzés akadályozása nem
fordult elő, de az eljárások során nem ritka az együttműködés hiánya, így különösen a bekért
dokumentumok bemutatásának megtagadása, illetve az idézések figyelmen kívül hagyása. A
munkavállalók döntő többségben kedvezően fogadták az ellenőrzéseket, nyitottabbak, mint a
korábbi években, mert a hatóságtól várnak pozitív fordulatot, de még ennek ellenére is nehezen
nyilatkoznak az őket érintő szabálytalanságról, félnek a következményektől, állásuk
elvesztésétől.
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Az ellenőrzési tapasztalatok szerint továbbra is jelen van a feketefoglalkoztatás, amely az
ellenőrzéssel érintett munkavállalók 12 %-át érinti (8 663 fő).
A tavalyi I-III. negyedéves adatokhoz viszonyítva a feketefoglalkoztatás arányaiban nem
változott, akkor 7 353 feketén foglalkoztatott munkavállaló került ki az ellenőrzés alá vont
65 066 munkavállalóból.
Az építőiparra az ellenőrzések 21 %-a esett 2016. I-III. negyedévben, mely a tavaly ilyenkor
mért 24 %-os ellenőrzési arányhoz képest csökkenést jelent ugyan, de az ágazat még mindig
kiemelt ellenőrzési célpont, mivel a feketefoglalkoztatás leggyakrabban ezen a területen fordul
elő.
Az összes feketén foglalkoztatott munkavállalóhoz viszonyítva nőtt a feketén
foglalkoztatottak aránya az ágazatban az elmúlt év január-szeptember közötti időszakhoz
képest (35 %-ról, ami 2 543 főt jelentett 38 %-ra ami 3 296 fő). Az építőipar tehát a korábbi
tapasztalatokkal megegyezően – jelenleg is - a legtöbb bejelentés nélküli foglalkoztatott
munkavállalót „adja”.
Jelentős volt a személy- és vagyonvédelmi munkáltatók köréből kikerült „feketemunkások”
aránya is (13 % - 1 124 fő), mely a tavaly szeptemberi adatokhoz képest kismértékű csökkenést
az érintettek számában azonban növekedést mutat (14% - 1033 fő). Az ágazat az építőipar után
a legtöbb feketén foglalkoztatott munkavállalót adja. Az ellenőrzések 12 %-a esett a személyés vagyonvédelem területére 2016. első három negyedévében, mely közel azonos a 2015. év
hasonló időszakában lefolytatott ellenőrzési aránnyal (13 %).
A gépipart nem számítva a feldolgozóiparban feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya 9
% volt (784 fő), mely 4 %-os növekedést jelent 2015. január-szeptember közötti időszakhoz
képest (362 fő). Idén a feldolgozóipari ágazat ellenőrzése kiemelt cél, és sajnos a gyakoribb
ellenőrzések több feketén foglalkoztatott munkavállalót tártak fel 2015. hasonló időszakához
képest. A fokozott feldolgozóipari ellenőrzés végrehajtását jelzi, hogy 2016. szeptember 30-ig
az ellenőrzések 12 %-a valósult meg itt, míg tavaly a vizsgált időszakban az ellenőrzések 6 %a esett erre a szektorra.
A mezőgazdasági ágazatban történt az idei év I-III. negyedévében az ellenőrzések 3 %-a,
mely a 2015. első kilenc hónapjában ellenőrzött 4 %-hoz képest kis mértékben csökkent. Az
ellenőrzési arány csökkenésével összhangban a feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya
lényegesen nem változott. Az első háromnegyed éves adatok alapján 2015-ben 6 % (437 fő)
2016-ban pedig 5 % (452 fő) volt a feketén foglalkoztatottak száma a mezőgazdasági
vállalkozásoknál.
A kereskedelmi vállalkozások esetében a feketefoglalkoztatás nem változott, 2016.
szeptember 30-ig az ágazatban dolgozók 9 %-át (766 fő) foglalkoztatták szabálytalanul az
összes feketefoglalkoztatással érintett munkavállalóhoz képest, csakúgy, mint tavaly (676 fő).
Az ellenőrzések aránya a tavaly szeptember végi 22 %-hoz viszonyítva a kereskedelem
területén lényegileg nem változott, ugyanis a vizsgált időszakban 21 % volt az ágazatot érintő
vizsgálati arány.
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A vendéglátásban 11 %-ra (967 fő) nőtt a feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók
aránya a 2015. évi január-szeptember időszakban mért 10 %-hoz (720 fő) képest. Az ágazatot
érintő ellenőrzések mértékében is minimális eltérés figyelhető meg, mivel idén eddig az
ellenőrzések 16 %-a volt ebben az ágazatban, a tavaly ilyenkor mért 15 %-hoz képest.
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Feketefoglalkoztatással kapcsolatosan megállapítható, hogy a bejelentés elmulasztása a
leggyakoribb szabálytalanság, mely mind rendes munkaviszony során, mind egyszerűsített
foglalkoztatás keretein belül lelhető fel, valamint nagy számban fordult elő munkaszerződés
nélküli munkavégzés, továbbá az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítésével összefüggő bejelentés nélküli foglalkoztatás. Csekély mértékben fordult elő
részmunkaidős bejelentés, teljes munkaidős foglalkoztatás esetén, valamint színlelt
szerződéssel történő foglalkoztatás, valamint a harmadik országbeli állampolgárok engedély
nélküli munkavégzése.
A bejelentés nélküli foglalkoztatással kapcsolatban elmondható, hogy az olyan munkáltatóknál,
melyek nehezen megközelíthető, „eldugott” helyen működnek, tudatosan nem jelentik be a
munkavállalókat, számítanak az ellenőrzés elmaradására. Ezek a munkáltatók legtöbb esetben
az építőiparból illetve a vagyonvédelemből kerülnek ki.
A bejelentés nélküli foglalkoztatással kapcsolatban a munkáltatói hivatkozások közül továbbra
is az „adminisztrációs hiba”, „könyvelő mulasztása”, „próbamunka”, és „első munkanap”
kifogások a legjellemzőbbek.
Gyakori tapasztalat, hogy az ellenőrzéssel érintett nap a munkavállaló nyilatkozata szerint az
első munkanapja. Ennek oka legtöbbször az, hogy a munkavállaló próbálja a szabálytalanság
időszakát tanúvallomásában csökkenteni a vélt vagy valós munkáltatói elvárásnak megfelelően.
Előfordulnak olyan esetek, amikor a munkáltatók - elmondásuk szerint- nem is tudtak a
bejelentés nélküli foglalkoztatásról, amiért ilyenkor általában a könyvelőjüket vagy egyéb
munkatársukat hibáztatják, valamint gyakori az adminisztrációs hibára való hivatkozás.
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Előfordult az a magyarázat, hogy próbaidő után kívánta bejelenteni a munkavállalót a
munkáltató, illetve hogy a munkavállaló próbanapon van, valamint védekezésként hozzák fel a
foglalkoztatók azt is, hogy előző időszakban mindig bejelentették a munkavállalókat. Pozitív
viszont, hogy a jogszerűen nem létező „próbamunkát” egyre több munkáltató jogszerűen úgy
oldja meg, hogy pl. egyszerűsített foglalkoztatás keretében bejelenti az illetékes adóhatóság
felé a munkavégzést.
Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésének elmulasztása hátterében leggyakrabban a
közterhek befizetésének elkerülésére, illetve az egyszerűsített foglalkoztatás időbeli korlátainak
kijátszására irányuló szándék húzódik meg. Az időszakos egy-egy napokra történő
foglalkoztatás során az ellenőrzések elmaradásának reményében, egyszerűsített foglalkozásnál
még nagyobb a „kockáztatási hajlandóság”, mint egy rendes munkaviszony bejelentésénél.
Gyakran előfordul, hogy a munkáltató alkalmi jogviszonyban már foglalkoztatta a
munkavállalót és arra hivatkozik, hogy éppen csak az ellenőrzéskor nincs bejelentve a
munkavállaló jogviszonya. A munkáltatók gyakran hiszik azt, hogy ha van munkaszerződés és
korábban jogszerű jogviszony bejelentés, vagy egyszerűsített jogviszonyban korábbi
időszakban bejelentés, akkor azzal egy fennálló szabálytalanságot enyhítenek.
Előfordul továbbá, hogy egyszerűsített foglalkoztatás során olyan esetekben, amikor a
munkavállalók munkaideje áthúzódik a következő naptári napra, a munkáltatók gyakran csak
az első napra tesznek bejelentést. E szabálytalanság mögött feltehetően nem áll munkáltatói
szándékosság.
A fekete foglalkoztatás enyhébb formája, hogy a munkaszerződéseket a földrajzi távolságok
miatti adminisztratív nehézségek miatt késve foglalták írásba, de a jogviszony bejelentése
időben megtörténik. A vagyonvédelmi ágazatra jellemző a gyakori „munkáltató váltások”
következménye, hogy a munkavállalókat ugyan „átjelentik” az éppen aktuális vállalkozáshoz,
de munkaszerződést írásban nem kötnek velük. A munkavállalók ezekben az esetekben sokszor
nem is tudják, hogy az ellenőrzés időpontjában ki a foglalkoztatójuk.
Ritkábban fordul elő a színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás, mely az esetek többségében
a jogszabályok téves alkalmazására vezethető vissza.
A részmunkaidős bejelentés, teljes munkaidős foglalkoztatás mellett meglehetősen gyakori
szabálytalanság, de az esetek döntő többségében a bizonyítás nagyon nehéz, mivel a
munkájukat féltő munkavállalók nem mernek a munkáltatójuk ellen nyilatkozni. Különösen a
vagyonvédelemi ágazatban súlyos a helyzet, ott a feltárt esetek során a munkavállalók
ténylegesen gyakran a havi törvényes teljes munkaidőt meghaladó időtartamban végeztek
munkát, miközben bejelentésük sokszor csak heti 20 órás részmunkaidőre szólt és az ennek
megfelelő munkabért is számfejtették részükre.
Harmadik országbeliek szabálytalan foglalkoztatása az utóbbi években már csak elszórtan
fordul elő.
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A gazdasági válság miatt bevezetett, a kis-és középvállalkozások támogatását célzó enyhébb
szankciók mára már nem feltétlenül tartják vissza a jogsértésektől az egyebekben
gazdaságilag egyre inkább magukra találó munkáltatókat. A többség már tudatában van
annak, hogy a legsúlyosabb esetben sem kell a bírságszankcióval számolnia és más hátrányos
következménye sincs az első jogsértésnek, viszont a bejelentés nélküli foglalkoztatással
jelentős költségcsökkentést érhetnek el a befizetendő adók és járulékok „megtakarításával”.
A munkáltatók többsége az ellenőrzések hatására bemutatja az utólag megkötött
munkaszerződést és a határozat kiadmányozása előtt teljesíti a bejelentési kötelezettségét.

Ágazat

Mezőgazdaság
Feldolgozóipar és gépipar
Építőipar
Kereskedelem
Vendéglátás
Vagyonvédelem
Egyéb

Összesen

Év

Ellenőrzött
munkavállalók
száma

Feketefoglalkoztatás

2015. I-III. né.

1936

437

2016. I-III. né.

2343

452

2015. I-III. né.

18666

608

2016. I-III. né.

25518

1048

2015. I-III. né.

8721

2543

2016. I-III. né.

9069

3296

2015. I-III. né.

8389

676

2016. I-III. né.

8919

766

2015. I-III. né.

5842

720

2016. I-III. né.

6884

967

2015. I-III. né.

6456

1033

2016. I-III. né.

5277

1124

2015. I-III. né.

15056

1336

2016. I-III. né.

16462

1010

2015. I-III. né.

65066

7353

2016. I-III. né.

74472

8663
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Példa: 2016. júliusában Békés megyében egy hajón helyszíni munkaügyi ellenőrzésre került
sor, ahol a hatóság munkatársai munkavégzés közben találtunk 3 munkavállalót segédmunkás
munkakörben. Az egyik munkavállaló elmondta, hogy a hajón körülbelül két hónapja dolgozik,
segédmunkát végez, egyébként a munkáltató telephelyén szokott dolgozni, ott a telephely
karbantartását végzi 2014. szeptemberétől. A munkabére nettó 80.000,-Ft/hó, ami minden
hónap 10. napjáig kifizetésre kerül készpénzben. A munkavégzésről írásban állapodott meg a
munkáltatóval, minden hónap első napján megbízási szerződést kötnek. A másik két
munkavállaló egy hónapja dolgozott szintén megbízási szerződés alapján a munkáltatónál,
munkabérük 500.-Ft/óra mértékben lett megállapítva. A munkaviszonyra utaló elsődleges és
másodlagos jegyek túlsúlya miatt megállapítható volt a színlelt szerződés és figyelmeztetés
határozat kiadmányozására került sor.
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A munkaidővel, pihenőidővel és rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos jogsértések által
érintett munkavállalók (17 957 fő) száma lényeges növekedést mutat a tavalyi év hasonló
időszakához képest (14 518 fő). Ezen jogsértések jellemzően a kereskedelem, vendéglátás és a
feldolgozóipar (beleértve a gépipart is) területén foglalkoztatott munkavállalókat érintették a
legnagyobb számban. A leggyakoribb szabálytalanság a munkaidő-beosztás hiánya. Szintén
nagy munkavállalói létszámot érintett a munkaidőkeret esetében a kezdő és befejező időpont
írásbeli meghatározásának elmaradása, ami gyakorlatilag mind a munkavállaló mind a hatóság
számára ellenőrizhetetlenné teszi például a munkaidőkereten felüli rendkívüli munkavégzést, és
így annak ellentételezését is (munkabér, szabadidő).
A munkavállalók munkaideje sokszor meghaladta a napi, illetve a heti munkaidő megengedett
legmagasabb mértékét. Pihenőidővel kapcsolatos szabálytalanságok tekintetében a munkaközi
szünetek törvényes mértékének elmaradása fordult elő legtöbbször, valamint több ízben kellett
intézkedni a hatóság munkatársainak a napi, valamint heti pihenőidő hiánya miatt.
Rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos szabálytalanság miatt ritkábban intézkedtek a hatóság
munkatársai. Ennek részben az az oka, hogy a jogsértést hamis munkaidő-nyilvántartás
vezetésével leplezik a munkáltatók, így a rendkívüli munkavégzés mértéke nem megállapítható.
Azokban az esetekben, ahol rendelkezésre áll a rendkívüli munkavégzés nyilvántartása,
megállapítható, hogy esetenként a munkáltatók a rendes munkaidőn felüli időszakért nem
fizetnek bért és pótlékot, mely szabálytalanságok az egyszerűsített foglalkoztatás és rendes
munkaviszony keretében foglalkoztatottakat érintően egyaránt előfordultak. A munkáltatók a
jogsértés elkövetésével kapcsolatosan gyakran hivatkoznak arra, hogy a megrendeléseik
hullámzóak, létszám gondokkal küzdenek, ezért a határidőben történő megrendelések
teljesítése végett kénytelenek túlmunkában foglalkoztatni a munkavállalókat.
Példa: Bejelentésre munkaügyi ellenőrzést tartottak a hatóság munkatársai 2016. szeptember
végén egy Vas megyei alkatrészgyártó munkáltatónál. Megállapítást nyert, hogy 3
munkavállaló esetén a 2016. évre vonatkozó rendkívüli munkavégzés éves maximális mértékét
túllépték mivel 253, 341, illetve 681 óra rendkívüli munkavégzést teljesítettek 2016. szeptember
végéig. A munkáltatóval szemben korábbi munkaügyi ellenőrzés során megállapítást nyert,
hogy 449 főt érintően 2014. évben túllépték a rendkívüli munkavégzés éves mértékét.
A korábbi évekhez hasonlóan a munkaidő-nyilvántartás hiányával, vagy adatainak valótlan
rögzítésével kapcsolatos szabálytalanságok a leggyakoribbak, amelyek a főbb jogsértéssel
érintett munkavállalók közel negyedét érintik. A 2015. szeptember 30-ai adatokhoz képest
(14 288 fő) a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos szabálytalanságok több munkavállalót
érintettek 2016. első háromnegyed évében (16 900 fő). Munkaidő-nyilvántartást az építőipar
területén gyakran nem vezetnek, míg a hiányos (hamis) munkaidő-nyilvántartás többnyire a
kereskedelem, a feldolgozóipar és a vendéglátás területén fordul elő.
Különösen nagy probléma a kettős nyilvántartás. A jogsértés nem, vagy nehezen bizonyítható,
mivel az ellenőrzések során a hatóságnak utólag megküldött iratanyag alapján jellemzően nem
állapítható meg jogsértés, pedig számos esetben áll fenn a gyanúja annak, hogy a
munkavállalókat a megengedettnél többet foglalkoztatják, és azt nem ellentételezik a törvényi
előírások szerint.
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A munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos jogsértések elfedik az esetleges munkabérrel,
munkaidővel, illetve pihenőidővel kapcsolatos szabálytalanságokat is. A munkaidő
nyilvántartás hiányossága, vagy hiánya miatt nem ellenőrizhető a pihenőidőre, pihenőnapra,
munkaszüneti napon történő munkavégzésre vonatkozó szabályok betartása és a pótlékfizetés
teljesítése sem, tehát közvetetten a munkavállalók alapvető jogai sérülnek.
Példa: 2016. szeptemberében Komárom-Esztergom megyében bejelentés érkezett ugyanazon
érdekeltségi kör kezébe tartozó 6 cég ellen., mely szerint az emberek minimálbérre vannak
bejelentve, a fennmaradó összeget feketén, borítékban kapják, a szabadságok nincsenek
kifizetve, kiadva, évről-évre elírják papíron, az emberek napi 10-12 órát dolgoznak pótlékok
nélkül, a jelenléti ívet hónap végén írják alá, a napi jelenléti ív el van rakva, de nem az a
hivatalos, „mivel kiderülne a káosz”, a sofőrök tachográf korongján látni, hogy 9-10 órát
dolgoznak naponta, nem a „hivatalos” jelenléti ív szerinti 8 óra 20 percet.
A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a bejelentés megalapozott, valóban 9-10,
akár 12 órákat is dolgoztak naponta a munkavállalók. A valós munkaidő-nyilvántartások hónap
végén eltűntek, megsemmisítésre kerültek, és az irodában készült hónap végén egy „hivatalos”
számítógépes nyilvántartás, melyen már nem a valós, ledolgozott munkaórák, valós
munkakezdési és befejezési időpontok kerültek felvezetésre, csak a havi törvényes munkaidő,
azaz a hétfőtől-péntekig ledolgozott napi 8 óra 20 perc. A „hivatalos” bérszámfejtés alapját
képező munkaidő-nyilvántartásokon sem a hétköznapi, sem a hétvégi rendkívüli
munkavégzésnek nem volt nyoma. A bérkifizetések is a valótlan tartalmú dokumentummal
voltak összhangban.
A munkabérrel kapcsolatos jogsértések tekintetében növekedés figyelhető meg, mivel 14 598
főt érintett ez a szabálytalanság 2016. szeptemberéig, a tavaly szeptemberi 9 637
munkavállalóval szemben. Ezen belül a legjelentősebb a munkabér határidőben történő
megfizetésének elmaradása, illetve a pótlékokra vonatkozó szabályok megszegése volt, de
gyakori volt még, hogy a munkabérről adott elszámolás nem felelt meg a jogszabályi
előírásoknak.
A munkabér határidőben történő meg nem fizetésével kapcsolatosan elmondható, hogy a
szabálytalanság általában panasz alapján jut a hatóság tudomására, ritka, hogy a munkavállalók
helyszíni ellenőrzés alkalmával beszámolnának róla. Számos esetben tapasztalható az, hogy a
munkáltató a munkabért azért nem fizeti ki határidőben, mert az a partnercég, ahonnan
árbevétele keletkezik, szintén nem fizet időben, ami azonban nem mentesíti a munkáltatót a
bérfizetési kötelezettség alól.
Azok a munkáltatók, akiknél a munkabér elmaradása az áttekinthetetlen bérelszámolással
együttesen fordul elő jellemzően a munkavállalót hosszabb távon nagyobb összeggel is
megkárosítják.
A munkaügyi hatóság a vonatkozó törvényi rendelkezés szerint a munkabért nem, vagy nem
időben fizető munkáltató részére minden esetben lehetőséget biztosít arra, hogy az eljárás
során az elmaradt bért egy kitűzött határidőn belül megfizesse, melynek következtében
mentesül az egyébként kötelező munkaügyi bírság megfizetése alól. A hatóság ily módon is
tudja segíteni azt, hogy a munkáltató a munkavállalók jogszerűen járó munkabérének
kifizetésére és ne egy esetleges bírságösszeg kiegyenlítésére fordítsa anyagi erőforrásait.
Példa: Egy Békés megyei fürdőben 2016. augusztusában közérdekű bejelentés alapján
munkaügyi ellenőrzést tartottak a hatóság munkatársai. Megállapítást nyert, hogy a munkáltató
a munkavállalói részére a végzett rendkívüli munkát (negyedéves munkaidőkeret fölötti órák)
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úgy számolja el és fizeti ki, hogy nem fizeti meg a rendkívüli munkaórákra járó órabért, csak az
óraszám szerinti 50%-os bért, vagyis kizárólag a rendkívüli munkáért járó pótlékot.
A munkáltató elismerte a szabálytalanságot, és vállalta az utólagos bérkifizetést, amit teljesített
is. A szabálytalanság 179 munkavállalót érintett, akik részére utólag 2013. III. negyedévétől kb.
9.5 millió Ft bruttó munkabért számfejtettek és fizettek ki.
Jelentős számban előforduló munkaügyi szabálytalanság a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető – igazolások kiadásának, valamint a
munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolásnak az elmaradása,
mely jogsértések általában munkáltatói mulasztásból erednek, bár előfordul, hogy megromlik a
felek között a viszony vagy elszámolási vita alakul ki és a munkáltatók szándékosan, de
jogszerűtlenül visszatartják az igazolásokat. Az is előfordult már, hogy a munkavállaló akkor
szembesül azzal, hogy bejelentés nélkül foglalkoztatták, mikor a munkavégzést követően a
munkáltató nem adja ki a kilépő igazolásokat. Az első esetben a jogszabályok alapján
kiadmányozható figyelemfelhívás nem rendelkezik kellő visszatartó erővel ugyanis, azokban az
esetekben, ahol az ellenőrzés során a munkáltató nem pótolja az elmaradt
igazolásokat/elszámolást, csak az eredménytelen felhívást követően indítható eljárás, így a
munkaügyi hatóság fellépése az ügyben, sok esetben a munkavállalók szempontjából kevésbé
tűnik hatékonynak. Külön említést érdemel, hogy ennek a szabálytalanságnak az ellenőrzése
rendszerint a munkavállalók panasza alapján kezdődik.
A 2015. évi I-III. negyedéves adatokhoz képest (1 840 fő) lényegesen több munkavállalót
érintettek idén szeptemberig a szabadsággal kapcsolatos jogsértések (6 911 fő). Különösen a
feldolgozóiparban és gépiparban dolgozók szenvedik el ezeket a szabálytalanságokat, ugyanis a
szabadsággal kapcsolatos jogsértésekkel érintett munkavállalói létszám 66%-a (4585 fő)
ezekből az ágazatokból kerültek ki. A szabadsággal kapcsolatos szabálytalanságok két
leggyakoribb esete, hogy a nyilvántartáson „kiírt” szabadságot a munkáltató ténylegesen nem
adja ki, a munkavállalók valójában munkát végeznek, valamint, hogy a munkáltatók a törvény
előírásainak megfelelően nem biztosítják a munkavállalónak naptári évben egy alkalommal, a
legalább tizennégy nap egybefüggő munkavégzés alóli mentesülést.
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2016. szeptember 30-ig a jogsértéseket elkövető 10 431 munkáltató közül 1 213
vállalkozással szemben alkalmaztak az elsőfokú munkaügyi hatóságok munkaügyi bírságot,
összesen 174 685 000 Ft összegben. A munkaügyi hatóság a Kúria 2/2013. KMJE jogegységi
határozatára tekintettel a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) 12/A. § (1) bekezdése alapján munkaügyi
bírságot helyettesítő figyelmeztetés határozatot 2 358 esetben hozott. Több ízben
szabálytalanság megszüntetésére kötelezést (2 082 db), valamint szabálytalanságot
megállapító határozatot (3 927 db) hoztak a hatóság munkatársai. Az érdemi döntések 90%-a
tehát anyagi szankció nélküli intézkedés volt.

A munkaügyi bírságok és figyelmeztetés határozatok száma - köszönhetően az idén feltárt
nagyobb feketén foglalkoztatott munkavállalói létszámnak - emelkedett a 2015. I-III. negyedévi
adatokhoz képest.
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A vizsgált időszakban a bejelentések száma csökkent 2015. első háromnegyed évéhez képest.
Míg 2015. első háromnegyed évében a közérdekű bejelentések és a panaszok száma 5 207 volt,
addig az idei év hasonló időszakában ez a szám 4 166. A bejelentések 47 %-a panasz volt, 53
%-a pedig közérdekű bejelentés.
A legtöbb jelzés továbbra is feketefoglalkoztatás tárgyában érkezett a hatósághoz, de
jelentős volt a munkabérrel kapcsolatos és az „egyéb munkaügyi jogsértés” kategóriába
tartozó jogviszony megszűnésekor kiadandó igazolásokkal összefüggő bejelentések száma
is. Megállapítható, hogy a feketefoglalkoztatással kapcsolatban a közérdekű bejelentések
vannak többségben, míg az igazolások kiadásának elmaradása, illetve az elszámolás hiánya
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esetén a személyes jelleg miatt panaszként érkezik a hatósághoz a jelzés. A munkabérrel
kapcsolatos panaszok és közérdekű bejelentések száma közel azonos.
Fontos kiemelni, hogy egy adott munkáltatóra nézve nem egyszer több bejelentés is érkezik a
hatósághoz, amelyek többségében megalapozottnak bizonyulnak.
Sok esetben előfordul, hogy a volt munkavállaló a munkaviszonya megszűnése után fordul a
hatósághoz és az abban foglaltak bizonyítása nehéz, mivel a még alkalmazásban álló
munkavállalók megélhetésüket féltve nem szívesen nyilatkoznak a jogsértésekről.
Példa: Fejér megyében panaszbejelentést tett a munkaügyi hatóságnál egy munkavállaló 2016.
júliusban, melyben előadta, hogy korábbi munkáltatója három napon keresztül foglalkoztatta,
de írásos munkaszerződést nem kötöttek, és a NAV felé sem jelentette be a foglalkoztatását,
illetve a munkaviszonya megszűnésekor nem adta ki az igazolásait és nem fizette meg a
munkabérét. Az ellenőrzés során a munkáltató a jogsértést elismerte, a munkavállaló
jogviszonyát a NAV felé utólagosan bejelentette.
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2.

Az ellenőrzések összesített tapasztalatai*
a) Építőipar

A vizsgált időszakban a munkaügyi ellenőrzések 21 %-át ebben az ágazatban tartották (3 086
db). Az ágazatot érintően 2 733 db intézkedést hoztak, valamint 389 db munkaügyi bírságot
szabtak ki 56 145 000 Ft összegben. Az ágazatot érintően 933 db munkaügyi bírságot
helyettesítő figyelmeztetés határozatot hozott a hatóság.
Az ágazat adta ebben az időszakban is a legtöbb feketén foglalkoztatott munkavállalót.
A feketefoglalkoztatás szerkezeti megoszlása kapcsán megállapítható, hogy legtipikusabb
formája a munkaviszonyhoz, illetve egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bejelentés
hiánya, egyéb formái (pl.: színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás) nem jellemzők az
építőiparban. A foglalkoztatottak között nagy a fluktuáció, ami magával hozza a bejelentés
nélküli foglalkoztatást és az igazolás kiadása és elszámolás megtörténte nélkül megszüntetett
munkaviszonyokat.
Több munkáltatónál is előfordult, hogy ismétlődően követte el a szabálytalanságot, ami arra
enged következtetni, hogy kicsi a munkaügyi bírságok visszatartó ereje, a cégeknek megéri
kockáztatni, mert így magasabb az elvégzett munka utáni haszon. Az utóbbi időszakban
országszerte szakmai végzettséget és tapasztalatot igénylő, kiemelt építőipari beruházások
valósultak meg (hidak, felüljárók, vasúti pálya stb.). Az ilyen beruházások lényegesen kisebb
mértékben igényeltek kézi munkaerőt, szakképzetlen munkavállalókat, ennek megfelelően a
munkaügyi szabályszegések is kisebb mértékben jelentek meg, mivel ezek a nagyvállalkozások
betartják a szabályokat.
*

Forrás: az I. fokú munkaügyi hatóságok 2016. I-III. negyedéves beszámolói
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A munkáltatók ellenőrzése az építőiparban továbbra is hosszadalmas ügyintézést igényel az
alvállalkozói láncolatok felderítése és az együttműködés hiánya miatt.
Az építés-kivitelezési munkaterületeken változatlanul komoly ellenőrzési feladatokat jelent a
foglalkoztató kilétének megállapítása. Az ellenőrzéseket tovább nehezíti a már előzőekben
kifejtett probléma, hogy az építőipari vállalkozások gyakran nem vezetnek munkaidőnyilvántartást.
Megfigyelhető, hogy a megrendelőt, fővállalkozót általában nem érdekli (legalábbis a
tapasztalatok ezt mutatták), hogy a munkaterületen munkát végző munkavállalók kinek az
alkalmazásában állnak és a foglalkoztatásuk bejelentése megtörtént-e.
Jellemző az ágazatra, hogy a munkavédelmi és munkaügyi szabályok be nem tartása együtt jár.
A rendezetlen munkaterület, a nyilvánvalóan életveszélyes körülmények között történő
munkavégzés esetén megalapozottan feltételezhető a bejelentés nélküli foglalkoztatás és egyéb
további jogsértések fennállása is.
Példa: Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy baleset bejelentése alapján 2016. szeptemberében
munkaügyi ellenőrzésre is sor került egy építőipari munkáltatónál. Megállapítást nyert, hogy a
munkáltató a sérültet és további 4 munkavállalót foglalkoztatott segédmunkás munkakörben
egy ipari park építési területén.
Az 5 segédmunkás munkakörben foglalkoztatott munkavállaló jogviszonyát a munkáltató nem
jelentette be a NAV felé a munkavállalók munkába lépését és a munkaügyi ellenőrzés
megkezdését megelőzően, valamint velük munkaszerződést sem kötött.
b) Mezőgazdaság
A mezőgazdasági ágazatra az idei első háromnegyed évben az ellenőrzések 3 %-a esett (483
db) összesen 363 intézkedés született és 23 munkáltatóval szemben 2 375 000 Ft összegben
kellett a munkaügyi bírság eszközével élni, valamint 85 esetben munkaügyi bírságot
helyettesítő figyelmeztetés határozatot kiadni.
Az ágazatban előforduló jogsértésekre jellemző, hogy gyakran a feltárt jogsértés nagyobb
munkavállalói létszámot érint, ennek hátterében az áll, hogy a mezőgazdasági munkák erősen
szezonális hatás alatt állnak, a munkáltatók pedig rövid ideig nagyobb munkavállalói létszámot
alkalmaznak, ezért ha az ellenőrzés jogsértést tár fel, akkor a jogsértés gyakran valamennyi
munkavállalót érinti. Akadnak ez alól pozitív kivételek, így pl. Hajdú-Bihar megyében annak
ellenére, hogy nagyobb létszámot foglalkoztató munkáltatók működnek az ágazatban, a
tömeges jogsértés viszonylag ritkán volt tapasztalható, mivel bejelentés nélküli foglalkoztatás
többnyire csak figyelmetlenségből fordul elő, egy-két fő bejelentése maradt el a százas
nagyságrendű foglalkoztatotti létszámból.
Állattenyésztés esetén az állatokat gondozó személyek bejelentése szokott elmaradni, vagy
legalizált foglalkoztatás esetén gyakori a kifizetetlen rendkívüli munkavégzés.
A mezőgazdasági ágazatban többnyire egyszerűsített foglalkoztatás keretében mezőgazdasági
idénymunka a jellemző. Az ellenőrzések során az ágazatban dolgozó munkavállalók gyakran
nyilatkozzák, hogy tudomásuk szerint egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül
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mezőgazdasági idénymunka jelleggel dolgoznak a munkáltatónak, ám a bejelentésük több
esetben nem történik meg.
Példa: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2016. szeptember elején munkaügyi ellenőrzésre
került sor egy Kft. erdő fakitermelési munkálatainál. Az ellenőrzés során 6 munkavállalót
találtak munkavégzés közben.
Megállapításra került, hogy a munkáltató 4 munkavállalót írásba foglalt munkaszerződés és
bejelentés nélkül foglalkoztatott 07 óra 00 perctől 16 óra 00 percig tartó napi munkaidőben,
egyszerű erdészeti foglalkozású munkakörben, bruttó 129.000,-Ft/hónap összegű munkabér
ellenében.
A munkáltató a 4 munkavállaló munkaviszonyát az ellenőrzés napját követően jelentette be a
területileg illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé, illetőleg a munkavállalók
munkaszerződését visszamenőlegesen írásba foglalta.
A helyszíni eljárás során munkát végző további 2 fő munkavállaló írásba foglalt
munkaszerződéssel és az adóhatóság felé történő bejelentéssel került foglalkoztatásra, egyszerű
erdészeti foglalkozású munkakörben, bruttó 129.000,-Ft/hónap összegű munkabér ellenében.
Nevezett munkavállalók az ellenőrzés részére munkaidő-nyilvántartást nem tudtak bemutatni.
A munkáltatónál már korábban is fordult elő munkaügyi jogsértés.
c) Kereskedelem
2016. szeptember 30-ig a vizsgálatok több mint ötöde (3 038 db) esett erre az ágazatra. Az
összesen 4 022 db intézkedés mellett 129 db munkaügyi bírságot szabott ki a munkaügyi
hatóság 15 100 000 Ft összegben. Figyelmeztetés határozat 358 esetben került kiadmányozásra.
Az ágazatnak nincs „tipikus” jogsértése a főbb jogsértések mindegyikével nagy számban lehet
találkozni. A legtöbb intézkedés a munkaidő-nyilvántartás nem megfelelő vezetése, illetve a
munka- és pihenőidővel kapcsolatos jogsértések miatt született. Fontos kiemelni továbbá, hogy
a munkabérrel kapcsolatos intézkedések száma ebben az ágazatban volt a legmagasabb.
Mindemellett a feketefoglalkoztatás is jelen van a kereskedelemben.
A munkaidő-nyilvántartás nem megfelelő vezetése miatt szintén a kereskedelem területén
hozták a legtöbb intézkedést a hatóság munkatársai. Sok esetben a munkavállalók által vezetett
nyilvántartás nem naprakész vagy nem fellelhető a munkavégzés helyén.
A munkabérrel kapcsolatos szabálytalanságok közül a pótlékokkal kapcsolatos
szabálytalanságok miatt a kereskedelem területén kellett a legtöbb intézkedést hozni és a
legtöbb munkavállalót érintett a pótlékok fizetésének elmaradása. Ezen belül is a rendkívüli
munkáért járó pótlék, illetve a műszakpótlék valamint a vasárnapi munkavégzésért járó
pótlékok meg nem fizetése fordult elő leggyakrabban.
A munka- és pihenőidővel kapcsolatos jogsértések a kereskedelem területén leggyakrabban az
írásbeli munkaidő-beosztás hiánya, illetve a munkaidőkeretre vonatkozó törvényi előírások
megsértése kapcsán fordultak elő.
A kiskereskedelmi egységekben sok esetben, hogy az egyéni vállalkozó, vagy a társas
vállalkozás vezetője végez munkát személyesen.
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A feketefoglalkoztatásról elmondható, hogy az ágazatban a részmunkaidőben történő bejelentés
teljes munkaidős foglalkoztatás mellett feltehetőleg sokkal nagyobb mértékben fordul elő, de a
munkavállalók a munkáltató retorziója miatt nem mernek nyilatkozni, így e szabálytalanság
bizonyítása is nehézséget jelent a hatóságnak.
A szabadságra vonatkozó szabályok megszegése miatt ebben az ágazatban hozták a legtöbb
intézkedést a kormányhivatalok. A munkáltatók a törvény előírásainak megfelelően nem
biztosítják a munkavállalónak naptári évben egy alkalommal, a legalább tizennégy nap
egybefüggő munkavégzés alóli mentesülést, illetve súlyosabb esetben magát a szabadságot sem
adják ki a munkavállalónak.
Példa: 2016. szeptemberében egy Fejér megyei vegyesboltban közérdekű bejelentés alapján
munkaügyi ellenőrzésre került sor, ahol munkavégzés közben találtak a hatóság munkatársai 5
munkavállalót, akik közül egy fő a pénztárban 3. országbeli vietnami állampolgár volt.
Munkavállalási engedélyt bemutatni nem tudott, ezért a helyszínen eltiltásra került a további
foglalkoztatástól az engedély bemutatásáig, továbbá 2 munkavállaló egyszerűsített
foglalkoztatás keretében volt foglalkoztatva, de bejelentésük nem történt meg.
Rendes munkaviszonyban végzett munkát továbbá 2 munkavállaló, akik közül egy fő
munkaviszonyának első hete nem került bejelentésre a NAV felé, 1 munkavállalóval pedig heti
30 órás részmunkaidős munkaszerződést kötött a munkáltató, de a foglalkoztatása teljes
munkaidőben történt.

d) Vendéglátás
A 2016. január-szeptember közötti időszakban a vizsgálatok 15 %-a (2 235 db) esett erre az
ágazatra. Az összesen 3 002 db intézkedés mellett 165 db munkaügyi bírság került kiszabásra,
összesen 15 225 000 Ft összegben. Az ágazatban a 388 munkaügyi bírságot helyettesítő
figyelmeztetés adtak ki a hatóság munkatársai, így elmondható, hogy az építőipar után ebben az
ágazatban született a legtöbb munkaügyi bírságot helyettesítő figyelmeztetés határozat.
Hasonlóan a kereskedelemhez itt is kiemelkedő a munkaidő-nyilvántartás hiánya vagy hiányos
vezetése és a munkaidővel kapcsolatos jogsértések (napi, heti munkaidő megengedett
mértékének túllépése, munkaidő-beosztás hiánya). Utóbbi szabálytalanságok rendszeresen
összekapcsolódnak, hiszen vagy a munkavállaló dolgozik a megengedett munkaidőn felül
(munkaidővel kapcsolatos szabálytalanság), vagy ami lényegesen gyakoribb, hogy ennek
leplezése valósul meg szabálytalan nyilvántartással.
Az építőipar és a vagyonvédelem után a vendéglátás adta a legtöbb feketén foglalkoztatott
munkavállalót az vizsgált időszakban, ami negatív jelenség a tavalyi évhez képest. Az
egyszerűsített foglalkoztatás során történő bejelentés elmulasztása, pedig az építőipar után
ebben az ágazatban a leggyakoribb.
A munkabérrel kapcsolatos jogsértésekkel kapcsolatos intézkedések száma a kereskedelmi
ágazat után itt a leggyakoribb, azon belül a munkaszüneti napi munkavégzésért járó pótlékok,
illetve a műszakpótlékok megfizetésének elmaradása jellemző a vendéglátásban.
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A vendéglátás területén gyakran előforduló jogsértés a megengedett maximális munkaidő
túllépése. Szabálytalanság megállapítása esetében a munkáltatók többnyire a napi, heti
munkaidőre vonatkozó jogszabályokat sértik meg.
A vendéglátás területén hozták a legtöbb intézkedést a hatóság munkatársai a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállításának és kiadásának
elmulasztása miatt, pozitív jelenség viszont, hogy a kereskedelemmel ellentétben a
vendéglátásban nem jellemző a szabadsággal kapcsolatos jogsértések miatt hozott intézkedések
száma.
Az ellenőrzések során a társhatóságokkal való együttműködés a vendéglátásban is kiemelt
fontosságú.
Példa: Heves megyében 2016. szeptemberében rendőrségi akció keretében munkaügyi
ellenőrzés került lefolytatásra egy vendéglátó-ipari egységben. A helyszíni ellenőrzés során
munkavégzés közben talált munkavállaló nyilatkozata szerint 2016. augusztus hónapban 8
napon, szeptember hónapban 13 napon keresztül, szóbeli megállapodás alapján, egyszerűsített
foglalkoztatás keretében végzett munkát pultos munkakörben a munkáltató alkalmazásában. A
munkáltató a munkavállaló fenti munkanapjai közül egyetlen napot sem jelentett be
egyszerűsített foglalkoztatásként. A bejelentés nélküli foglalkoztatás ellenére a munkáltató a
munkavállaló valamennyi munkanapjáról és a teljesített munkaidejéről az előírásoknak
megfelelő munkaidő-nyilvántartást vezetett.

e) Feldolgozóipar és gépipar
A munkaügyi hatóság munkatársai ezekben az ágazatokban tartották az ellenőrzések 15 %-át
(2 201 db) 2016. I-III. negyedévben. Az ágazatokban tevékenykedő foglalkoztatók
vonatkozásában összesen 2 643 intézkedést hoztak a kormányhivatalok. Idén a vizsgált
időszakban 143 db munkaügyi bírság (21 495 000 Ft összegben), valamint 274 figyelmeztetés
született a feldolgozóipar és gépipar területén.
Iparági sajátosságnak mondható, hogy a feltárt jogsértések az esetek számottevő részében
nagyobb munkavállalói csoportot érintenek. 2016. szeptemberéig jellemzően a munkaidő
nyilvántartására (hiányos nyilvántartás), a munkaidő-beosztás hiánya, illetve a munkabér
határidőben történő kifizetésének elmaradása érintette az ágazatban dolgozó munkavállalókat
utóbbi szabálytalanság pénzügyi, gazdasági okokra vezethető vissza.
A rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatosan megállapítható, hogy van olyan cég amelyik
felvállalja a teljesített „túlórákat”, nem „kozmetikázza” a jelenléti ívek tartalmát, kifizeti a
teljesített órák után a bért és a bérpótlékokat, de túllépi az évi 250 óra rendkívüli munkavégzési
korlátot. A másik véglet, amikor ezt a szabálytalanságot megpróbálják leplezni, a munkaidőnyilvántartást hamisítják, mozgó bérben történik a „leplezett” rendkívüli munkavégzés
kifizetése. Jellemzően van írásba foglalt beosztás, munkabér tekintetében anyagi kár nem éri a
munkavállalót, viszont előfordul, hogy a termelésben dolgozó munkavállalóknak a szabadságot
esedékességének évében nem adják ki.
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Előfordul, hogy a munkavállalók nem tudták a munkavégzés megszakításával a munkaközi
szünetekre előírt 20 percet sem egybefüggően igénybe venni.
A feldolgozóipari munkáltatók általában képzett munkaügyi jogi háttérrel rendelkeznek, ezért
gazdasági megfontolásból (pl. rendelések teljesítése), vagy véletlenül követnek el
szabálytalanságot. Volt olyan cég, amely több száz főt foglalkoztatott munkaszüneti napokon
(március 15-én, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn). A munkáltató részéről maximálisan
együttműködtek, a jogsértést nem titkolták. Elmondták, hogy a megrendelések miatt kell
munkaszüneti napokon dolgozni, lényegében ezt tudatosan tervezik és vállalják ennek
szankcionálását. (Ez a gazdasági társaság már 2015. évben is rendszeresen rendelt el
munkavégzést munkaszüneti napokon.)
A termelés folyamatos biztosítása miatt a munkaszervezés során a szabadsággal kapcsolatos
jogsértéseket a feldolgozóiparban szenvedte el a legtöbb munkavállaló, mely az esedékesség
évében történő maradéktalan kiadás elmaradásában, valamint az egybefüggő 14 nap szabadság
biztosításának elmaradásában testesült meg.
Az ágazatban sok helyen alkalmaznak megváltozott munkaképességű munkavállalókat, akiket
ritkán foglalkoztatnak szabálytalanul a munkavállalók.
A korábbi éveknek megfelelően ebben az ágazatban fordult elő a leggyakrabban, hogy
harmadik országbeli munkavállalókat szabálytalanul (engedély nélkül) foglalkoztattak a
munkáltatók.
Példa: Csongrád megyében egy egyéni vállalkozónál munkaügyi ellenőrzésre került sor egy
baromfi feldolgozóban 2016. júliusban. Az ellenőrzés napján a helyszínen 12 munkavállaló
végzett munkát segédmunkás munkakörben.
A munkavállalók előadták, hogy az egyéni vállalkozóval szóban állapodtak meg a
munkavégzésről egyszerűsített foglalkoztatás keretében, 600,- Ft/óra munkabér ellenében.
Az ellenőrzés során beszerzett bizonyítékok (munkaidő-nyilvántartások, tanú meghallgatási
jegyzőkönyvek) alapján megállapítást nyert, hogy az egyéni vállalkozó a 12 munkavállaló
bejelentését az ellenőrzés napjára az illetékes adóhatóság felé sem egyszerűsített
foglalkoztatás, sem munkaviszonyban történő foglalkoztatás vonatkozásában nem tette meg.
Az ellenőrzés hatására vállalkozó utólagosan az ellenőrzés napjára munkaviszony keretében a
munkavállalókat bejelentette, ez által a fennálló szabálytalanságot megszüntette.
Példa: Egy Nógrád megyei feldolgozóipari munkáltatónál 2016. júliusában munkaügyi
ellenőrzést tartottak a hatóság munkatársai a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH)
munkatársaival közösen.
A helyszíni ellenőrzés során a HR vezető elmondta, hogy 11 fő harmadik országbeli
állampolgár (8 orosz és 3 szerb állampolgár) dolgozott a helyszíni ellenőrzéskor. 4 orosz
állampolgárságú munkavállaló 2016. június 2. napján, 4 orosz állampolgárságú munkavállaló
2016. július 4. napján, 2 szerb állampolgárságú munkavállaló 2016. május 9. napján, 1 szerb
állampolgárságú munkavállaló 2016. június hó 6. napján kezdte meg a munkavégzést a
munkavégzési helyen munkáltatói kirendelés alapján. A munkaügyi vezető elmondta továbbá,
hogy az érintett munkavállalóknak munkavállalási engedélyük nem volt, az nem lett
kérvényezve.
Az eljárás során a BÁH belföldi jogsegély keretében arról tájékoztatta a hatóságot, hogy a
vízumukon kívül a munkavállalók részére nem került kiállításra tartózkodási engedély sem
összevont eljárás keretében, sem egyéb célból.
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A munkáltató képviselőjének nyilatkozata szerint a munkavállalók magyarországi
munkavégzése kiküldetés keretében történt, a munkavállalók egyike sem rendelkezett
munkavállalási engedéllyel a Magyarországon történt munkavégzéshez.
A munkáltató képviselője nyilatkozatában a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdésének 26. pontjára (mely szerint a harmadik országbeli állampolgár Magyarország
területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs
szükség engedélyre olyan harmadik országbeli állampolgárnak a miniszter közleményében
meghatározott foglalkozásokban történő magyarországi foglalkoztatásához, ideértve a
munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is, aki Magyarországgal szomszédos ország
állampolgára) hivatkozott a szerb munkavállalók foglalkoztatásának engedélymentességét
illetően.
Fenti jogszabályhely alapján a szerb állampolgárok Magyarországon történő munkavégzése
2016. július 1. napjától vált engedélymentessé. Fentiek az orosz állampolgárságú
munkavállalókra nem vonatkoztak, tekintettel arra, hogy Oroszország nem szomszédos
Magyarországgal.
Megállapítást nyert, hogy a munkáltató 11 munkavállaló keresőtevékenység végzésére jogosító
engedély nélkül végzett munkát Magyarországon a 8 fő orosz állampolgárságú munkavállaló a
Magyarországon történt foglalkoztatásának teljes időtartamában, a 3 fő szerb állampolgárságú
munkavállaló 2016. év június hó 30. napjával bezárólag.
f) Nyomozási és biztonsági tevékenység
Az ellenőrzések 12 %-a (1 712 db) érintette a személy- és vagyonvédelmi ágazatot 1 915 db
intézkedéssel. A lefolytatott vizsgálatokból 205 végződött munkaügyi bírsággal (33 125 000
Ft), valamint 112 bírságot helyettesítő figyelmeztetés határozattal. Az építőipar után ebben az
ágazatban volt a legtöbb munkaügyi bírság az első háromnegyed évben.
Idén szeptemberig a vagyonvédelemből került ki az építőipar után a legtöbb feketén
foglalkoztatott munkavállaló.
Az elmúlt évekhez képest kisebb mértékben, de még mindig megtalálhatóak az alvállalkozói,
munkaerő-kölcsönzési és konzorciumi többszereplős munkáltatói láncolatok. Munkaerőkölcsönzés során az ellenőrzések sokszor fényt derítettek arra, hogy a kölcsönbeadók
jogellenesen
folytattak
munkaerő-kölcsönzési
tevékenységet,
a
munkavállalók
munkaszerződésében megjelölt nyilvántartásba vételi szám ténylegesen nem is létezett.
A munkavállalók az ágazatban a feketefoglalkoztatás elterjedtsége miatt nagyon
kiszolgáltatottak és sok esetben a munkáltató olyan munkakört nyilvánít készenléti jellegűnek,
mely a valóságban nem az, továbbá a munkavállalók még mindig ki vannak téve annak, hogy a
munkáltatójuk sok esetben a tudomásuk nélkül folyamatosan változik.
Rengeteg az ágazatot érintő panasz, ahol nemegyszer egy-egy bejelentésben évekre
visszamenőleg felsorolnak több munkáltatót, akiknél alkalmazásban álltak. Gyakori bejelentési
ok, illetve szabálytalanság hogy a munkabér késik, a rendkívüli munkavégzést, vagy éjszakai
munkavégzést nem ellentételezik, munkaidő nyilvántartást nem vezetnek, illetve teljesen
általános az ágazatban, hogy fizetett szabadság „nem létezik”.
Továbbra is probléma, hogy az ellenőrzés alá vont munkáltatók a hivatalos, cégkivonatban
szereplő címeken nem elérhetőek, nem vesznek tudomást az ellenőrzésről, a munkáltatókat
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nem érdekli a vizsgálatok kimenetele. A munkáltatók jelentős része – többnyire a
vagyonvédelmi ágazat kis és középvállalkozásai - láthatóan nem is törekszik a szabályos
működésre, sőt minden lehetséges eszközzel akadályozza az ellenőrzéseket. Gyakran előfordul,
hogy az ellenőrzésekkor a munkáltató kiléte is kétséges, a meghallgatott munkavállalók nem
tudják megnevezni a foglalkoztatójukat. Azok a munkavállalók viszont, akik már régebb óta
dolgoznak a vagyonvédelmi ágazatban, nem egyszer évekre visszamenőleg felsorolnak több
munkáltatót, akiknél alkalmazásban álltak ugyanazon a munkahelyen.
Sok az újonnan alakult cég, ahol az ügyvezető külföldi lakhellyel rendelkezik, megfigyelhető,
hogy a legtöbb helyen a munkáltató személye két-háromhavonta változik. A vagyonvédelmi
cégek általában budapesti székhellyel működnek, több alkalommal fiktív a székhelycím. Ebből
adódóan a megkeresések „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkeznek vissza. A
vagyonvédelmi cégekkel szemben lefolytatott ellenőrzések, illetőleg eljárások általában
hosszabb ideig tartanak, tekintettel arra, hogy a szükséges döntéseket több esetben hirdetmény
útján, vagy kézbesítési vélelem beálltával kézbesíti a hatóság. A hatósággal együtt nem
működő vállalkozások magas száma miatt ebben az ágazatban szükséges – a munkaügyi
szankciókon túl - számos esetben eljárási bírságot is alkalmazni.
Több vagyonvédelmet érintő ügyben csak hirdetményi úton van lehetőség közölni a döntést.
Példa: Közérdekű bejelentés alapján Budapesten 2016. szeptemberben egy stadion
építkezésénél munkaügyi ellenőrzésre került sor.
A bejelentő által előadottak alapján a munkavállalók készenléti jellegű munkakörben, 4 havi
munkaidőkeretben dogoznak, úgy, hogy a napi munkaidőt rendszeresen túllépik (egyesek
egymást követően 5 nap napi 24 órás szolgálatot is teljesítenek). Fizetett szabadságot
ténylegesen nem kapnak a dolgozók, csak a bérjegyzéken tűntetik fel a kivételüket. A bejelentő
ennek bizonyítására őrnapló másolatokat csatolt.
A helyszíni ellenőrzés alkalmával olyan munkavállalók kerültek meghallgatásra, akik a
bejelentő által csatolt őrnaplók alapján már korábban elkezdtek dolgozni, mint ahogy
bejelentésük megtörtént. Az érintett 3 munkavállaló elmondása szerint ők is tisztában voltak
azzal, hogy a bejelentésük nem a valóságnak megfelelően történt, melyre akkor derült fény,
mikor a munkaszerződésüket aláírták. Ezt a tévedést jelezték is a munkáltatójuknak.
A helyszíni ellenőrzés során a bemutatott többi őrnapló alapján valóban bebizonyosodott, hogy
a munkavállalók napi munkaidőt meghaladóan végeznek munkát. Ez a munkavállalók
elmondása szerint arra volt visszavezethető, hogy a munkavállalók vidékről jönnek fel
Budapestre dolgozni, és a napi 24 órás munkavégzést követően nem tudnának hazamenni, így a
munkáltatóval megkötött „hallgatólagos” megállapodás alapján egy hetet egybefüggően
ledolgoznak, majd a munkáltató hazaszállítja őket, és egy hetet otthon töltenek.
A helyszínen tapasztaltak és a munkavállalók nyilatkozata alapján a munkájukat készenléti
jellegű munkarendben látják el, a pihenésre pedig a munkáltató fekvőhelyeket biztosított.
A szolgálatvezető által előadottak szerint a munkavállalókat azért vidékről hozzák fel, mert a
budapesti és agglomerációs körzetből már elfogytak a munkavállalók, akik képesek lennének
ellátni ezt a munkát ilyen kevés munkabérért.

22

23

3.

Utóellenőrzés

Utóellenőrzés keretében elsősorban a jogviszony bejelentésére kötelező határozatok teljesítését
vizsgálta a munkaügyi hatóság. Ha a munkáltató a határozati kötelezést nem teljesítette, a
hatóság eljárási bírságot szabott ki. Az ellenőrzések során feltárt feketefoglalkoztatás
legalizálását a munkáltatók a legtöbb esetben már az ellenőrzést követően, annak hatására még
a határozat meghozatala előtt, az eljárás során megtették.
Az utóellenőrzések során a jogerőre emelkedett, feketefoglalkoztatás tárgyában kiadmányozott
döntések alapján 8 286 fő munkavállaló jogviszonyának rendezése volt vizsgálható, mely
létszám 98 %-ának utóellenőrzésére került sor.
A jogerőre emelkedett, feketefoglalkoztatás tárgyban kiadmányozott határozatok alapján 3 607
munkáltató volt vizsgálható utóellenőrzéssel, melyből a foglalkoztatók 98 %-ának
utóellenőrzése teljesült.
Vannak olyan munkáltatók akik a bejelentési kötelezettséget nem teljesítik. A tapasztalatok
szerint azon munkáltatók esetében nem teljesül a határozati kötelezések végrehajtása, akik már
az alapeljárás során sem voltak együttműködőek, az átvett idézésekre nem jelentek meg, a
küldemények „nem kereste” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkeztek vissza.
A „feketefoglalkoztatással” kapcsolatos utóellenőrzés jelentősége azért kiemelkedő, mert a
kötelezés végrehajtásával teljesül az ellenőrzés célja. A munkaügyi hatóság ezáltal tud
hozzájárulni a legális adózó munkahelyek számának növeléséhez, a munkavállalók
alapvető jogainak (biztosítotti jogviszony, tényleges szolgálati idő rögzítése, egyéb
jogviszonyhoz kapcsolódó szabályok betartatása, stb.) védelméhez, valamint a tisztességes
verseny érvényre juttatásához és a jogkövető vállalkozások versenyhátrányának
csökkentéséhez.
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4.

Társhatósági ellenőrzések

A társhatóságok közreműködésével 2016. I-III. negyedévben 2 547 munkaügyi ellenőrzés
zajlott, mely az összes vizsgálat 18 %-át jelenti.
A legtöbb esetben a rendészeti szervek működtek közre. A munkaügyi hatóság a rendőrség
segítségét rendszerint olyan munkáltatók vonatkozásában olyan munkavégzési helyszínek
ellenőrzésénél kéri, ahol a hely jellege azt megkívánja, illetve ahol korábban a foglalkoztató
meghiúsította az ellenőrzést, vagy jelentős mértékben akadályozta azt. A 2016. első
háromnegyed évében a rendőrhatósággal közösen 1 065 ellenőrzést folytattak le a munkaügyi
hatóság képviselői.
Természetesen gyakoriak a közös ellenőrzések a munkavédelmi hatósággal is, idén eddig 801
ellenőrzésre került sor velük.
Sok esetben a társhatóságok felkérésére történik a közös ellenőrzés, azonban számos
alkalommal a munkaügyi hatóság kezdeményezi a társszervek részvételét. A vizsgált
időszakban a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, valamint a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi,
valamint a népegészségügyi és közlekedésfelügyeleti feladatokat ellátó szervezeti egységeinek
közreműködésével összesen 425 db vizsgálat történt.
5.

A közigazgatás szolgáltató jellegének érvényesülési formái

A Nemzetgazdasági Minisztérium a munkaügyi hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami
irányítási feladatokat lát el, illetve részt vesz a munkaügyi előírások végrehajtásának
elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában. A tapasztalatok
szerint a munka világának szereplői a honlapon naponta akár több kérdést is feltesznek,
melyekre adott válaszok ugyanott csoportosítva is megjelennek. A munkaszüneti napok
közeledtével a munkáltatók, könyvelők nagy számban kérnek tájékoztatást a munkaszüneti
napon történő munkavégzéssel kapcsolatosan.
A vizsgált időszakban több mint 600 db honlapos (a hatóság külső honlapján működtetett
tájékoztatás/felvilágosítás menüpont használatával), valamint postai és e-mail útján érkezett
kérdés, panasz, valamint közérdekű bejelentés került megválaszolásra. Emellett az I. fokú
hatóságok országosan több mint 1 500 ügyben adtak tájékoztatást a 2016. év januártól
szeptemberig terjedő időszakában.
Ezek mellett rendszeresen tartanak az I. fokú hatóságok munkaügyi rendezvényeket, nyílt
napokat, melyek általában olyan formában kerültek megrendezésre, hogy azokon több szerv
(kamarák, civil szervezetek, alapítványok) is képviseltethették magukat, így a munkavállalók és
munkáltatók szélesebb körű tájékoztatási igényeit is ki lehetett elégíteni. A tapasztalatok szerint
egyre nagyobb igény mutatkozik ezekre a munkaügyi rendezvényekre a megyékben működő
vállalkozások részéről, főleg a kamarák, szakmai egyesületek klubok szervezésében.
A hatóságnak a tájékoztató tevékenység nyújtásával lehetősége van arra, hogy megismertesse
az állampolgárokkal a hivatal munkáját és a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokat,
megmutatva ezzel másik arcát a szolgáltató közigazgatás oldaláról is. A munkaügyi hatóság
így a jogszerű foglalkoztatást két irányból is tudja támogatni, szolgálva ezzel mind a
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jogkövető munkáltatók, mind az általuk foglalkoztatott munkavállalók érdekeit. Amellett
tehát, hogy továbbra is fellép a jogszerűtlenül foglalkoztatók ellen, csökkentve ezzel az
indokolatlan versenyelőnyüket is, preventív módon lehetőséget ad a tájékozódásra többek
között azoknak a munkáltatóknak is, akik szabályosan kívánnak foglalkoztatni.
6.

Összegzés

A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi ellenőrzési feladatokat ellátó
szervezeti egységei 2016. szeptemberig az ellenőrzési irányelvek figyelembevételével
végezték feladatukat, melynek célja volt, hogy a munkavállalók alapvető jogai
érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető
vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új,
legális (adózó) munkahelyek létesítését.
· Az ellenőrzések száma nőtt 2015. I-III. negyedéves adatokhoz viszonyítva 2016. I-III.
negyedévben (13 586-ról - 14 518-ra).
· A vizsgálatok során a 2015. I-III. negyedévi összesített adatokhoz viszonyítva a
szabálytalan munkáltatók aránya nőtt (66 %-ról a 72 %-ra), míg a szabálytalansággal
érintett munkavállalók aránya változatlan (68%) a 2016. I-III. negyedévben.
· A jogsértések közül még mindig meghatározó a feketefoglalkoztatás, amely még
mindig kiemelkedő szabálytalanság és 2015. I-III. negyedévéhez képest nőtt a feketén
foglalkoztatott munkavállalók száma (7 353 főről 8 663 főre).
· A munkabérrel kapcsolatos szabálytalanságok jelentős számú munkavállalót érintenek.
· A jogviszony megszűnésekor kiadandó igazolásokkal kapcsolatos szabálytalanság, a
munkavállaló jogait több szempontból is sérti. Egyrészről az ellátáshoz fűződő jogok
érvényesítését akadályozza, másrészről sok esetben megnehezíti az új munkahelyen
történő elhelyezkedést. A jogsértés továbbra is jelen van és a panaszok tartalmát
tekintve az egyik leggyakoribb munkavállalói sérelem.
· Az építőiparban a feketefoglalkoztatás a leggyakoribb szabálytalanság.
· A feldolgozóiparban, a határidőben történő bérfizetés elmaradása, rendkívüli
munkaidő éves mértékének túllépése, nagyobb munkavállalói létszám érintettsége a
jellemző. Szabadsággal kapcsolatos jogsértésekkel érintett munkavállalói létszám
ebben az ágazatban a legnagyobb. Az ellenőrzések fokozásával pedig a feketén
foglalkoztatott munkavállalói létszám, ha csak kis mértékben is, de nőtt.
· A vagyonvédelem területén a munkáltatói láncolatokból, munkáltatók cserélődéséből
adódóan gyakori a feketefoglalkoztatás és a jogviszony megszűnésekor kiadandó
igazolásokkal kapcsolatos szabálytalanságok. A vagyonvédelmi munkáltatókra
egyértelműen a tudatos jogellenes magatartás a jellemző.
· A vendéglátási ágazatban a feketefoglalkoztatás növekedett, az építőipar után itt van a
legnagyobb munkavállalói érintettség egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésének
elmulasztása miatt.
· A legtöbbször előforduló jogsértési forma a munkáltató nyilvántartási
kötelezettségével kapcsolatos szabályok megszegése, mely elfedi az esetleges
munkabérrel, rendkívüli munkaidővel, pihenőidővel kapcsolatos szabálytalanságokat.

