Összefoglaló jelentés
a kötelező legkisebb munkabérre és garantált bérminimumra irányadó
szabályok érvényesülésének rendkívüli akcióellenőrzéséről
[2019. február 11. - március 1.]
A munkaügyi hatóság a 2019. évi hatósági ellenőrzési tervén kívül 2019. február 11. és március
1. között a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közösen lefolytatta a kötelező legkisebb munkabérre és
garantált bérminimumra irányadó szabályok érvényesülésének rendkívüli akcióellenőrzését,
melynek célja a 2019. január 1-jén hatályba lépett, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és
a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendeletben
meghatározott 2019. évre vonatkozó előírások érvényesülésének vizsgálata volt, annak érdekében,
hogy a munkavállalók alapvető garanciális joga, a munkabérhez való jog minél szélesebb körben
érvényesüljön.
2018-ban két vizsgálat is történt a témában (2018. február 12. és március 10. között a Nemzeti
Adó- és Vámhivatallal közösen rendkívüli akcióellenőrzés, 2018. április 9. és 2018. április 27.
között a hatósági ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés), így a korábbi ellenőrzések során szerzett
reprezentatív adatok összehasonlítása rámutathat a folyamatosan emelkedő kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum alkalmazásának gyakorlati alakulására.
A munkaügyi hatóság célja a foglalkoztatók által elkövetett legsúlyosabb jogsértések feltárása
volt.
Ennek megfelelően az akcióellenőrzés fő iránya
· a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum biztosítására vonatkozó szabályok
betartása,
· a foglalkoztatási jogviszonyok rendezettsége, különös tekintettel az írásba foglalt
munkaszerződés és bejelentés nélküli, illetve színlelt szerződéssel történő foglalkoztatásra,
a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos jogszabályok megtartására, valamint a harmadik
országbeli állampolgárok foglalkoztatásának szabályszerűségére,
· a munkavállalók anyagi biztonságát, megélhetését érintő – munkabér mértékére és
védelmére vonatkozó –szabályok megtartása,
· a munkaidőre, pihenőidőre és az azzal kapcsolatos adatok nyilvántartására vonatkozó
jogszabályok megtartása.
Az idei évben az akcióellenőrzés során a célpontkiválasztás szabadabban, az elmúlt évek
tapasztalatai alapján, megosztottan történt, a NAV és a munkaügyi hatóság felváltva jelölték meg
az ellenőrzések helyszínét. A munkaügyi hatóság előtérbe helyezte azokat a munkáltatókat, ahol
korábban jogszabálysértő módon foglalkoztatták a munkavállalót, továbbá az idei ellenőrzési
irányelvben kiemeltebben ellenőrizendő ágazatok (vagyonvédelem, „egyéb” ágazatok) és a
munkaügyi hatóságokhoz érkezett közérdekű bejelentések képezték az ellenőrzési
célpontkiválasztás alapját. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal az építőipari vállalkozásokat helyezte az
ellenőrzések fókuszába.
Az adóhatóságon kívül egyéb társhatóságok is közreműködtek egy-egy ellenőrzésben, így a
vizsgálatok egy része a kormányhivatalok munkavédelmi szervezeti egységeivel közösen
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történt, de a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, a Katasztrófavédelem és a rendőrség is
együttműködött a munkaügyi hatóságokkal.
A társhatóságok a rendelkezésre álló állományi létszám függvényében törekedtek minél több
közös ellenőrzés lefolytatására, így az összes munkaügyi ellenőrzéssel érintett 1037 munkáltató
közel 40 %-ánál valósult meg a munkaügyi és az adóhatóság együttes vizsgálata.
Fentiekre tekintettel az ellenőrzéssorozat során sokszínű munkáltatói réteget sikerült ellenőrzés alá
vonni, ahol az építőipar és a kereskedelem nagyobb szeleteket foglal el, de minden ágazat
ellenőrzésére sor került.
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1. Ellenőrzési adatok
Az akcióellenőrzés 1 037 vállalkozás - 3 316 munkavállalóját érintő - foglalkoztatási gyakorlatát
vizsgálta. Az ellenőrzések a munkáltatók 83 %-nál tártak fel a vizsgálatba vont munkavállalók
74%-át érintő valamilyen munkaügyi jogsértést. A tavalyi hasonló tárgyú célellenőrzésekhez
képest tehát ez a vizsgálatsorozat magasabb jogsértési arányt tárt fel, mind a szabálytalan
munkáltatók, mind a szabálytalansággal érintett munkavállalók vonatkozásában.

A szabálytalanságok egy része olyan súlyos volt, illetve ismételt szabályszegésnek minősült, hogy
a jogsértések miatt a jelenlegi adatok alapján 258 db munkaügyi bírság kiszabása, 193
szabálytalanság megszüntetésére irányuló kötelezés, valamint 423 szabálytalanságot megállapító
határozat várható. Egy esetben a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezés
valószínűsíthető egy harmadik országbeli állampolgár szabálytalan foglalkoztatása miatt.
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2. Tipikus jogsértések
A minimálbérrel és garantált bérminimummal kapcsolatos jogsértések az intézkedések
kevesebb, mint 4,5 %-át tették ki. Ez a szabálytalanság az ellenőrzött 3316 főből 93
munkavállalót érintett, mely az összes jogsértéssel érintett munkavállaló 3 %-a. Elmondható
tehát, hogy a szabálytalanság továbbra sem jellemző és a 2018. évi rendkívüli akcióellenőrzéssel
összehasonlítva arányában és az abszolút számot tekintve is csökkenés történt, mivel akkor 4251
munkavállalóból 150 munkavállalót érintett ez a szabálytalanság. A 2018. évi tervezett
ellenőrzéshez képest viszont magasabb ez a szám, mivel akkor az ellenőrzéssel érintett 3958
munkavállalóból 42 munkavállalót érintett ilyen jellegű a szabálytalanság.
A vegyes tapasztalat egyik oka, hogy a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt
2019. évi emelést az év elején jelen rendkívüli akcióellenőrzés során még nem minden esetben
tudták „lereagálni” a munkáltatók, de a folyamatosan emelkedő bérek miatt, már 2019. év elején is
jobban figyeltek erre a munkáltatók, mint 2018. év kezdetén. Mindemellett még nem minden
munkáltatóhoz jutott el a 2019. évi emelés, ahogy ez év közben a későbbiekben általában
tapasztalható. (Vélelmezhetően 2019. év további részében egyre kevesebb lesz az ilyen jellegű
szabálytalanság, mint ahogy az tapasztalható volt a 2018. áprilisi tervezett ellenőrzéskor is).
A legtöbb ilyen jogsértés a vagyonvédelem területén fordult elő.
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A jogsértéssel érintett munkavállalók 19,7 %-ánál volt megállapítható a feketefoglalkoztatás, az
ellenőrzéssel érintett munkavállalókhoz viszonyítva 18,6 % volt ez az arány. Jelen akcióellenőrzés
magasabb számban tárt fel feketén foglalkoztatott munkavállalókat az előző évi rendkívüli
akcióellenőrzéshez képest, és az adatok inkább hasonlítanak a tavaly áprilisi tervezett ellenőrzésen
tapasztaltakhoz (2018. évi rendkívüli akcióellenőrzés: 457 fő, 2018. évi tervezett ellenőrzés: 640
fő, 2019. évi rendkívüli akcióellenőrzés: 620 fő).
Ennek oka, hogy az építőiparban magasabb számban történt ellenőrzés a 2018. évi tervezett
ellenőrzésen és a 2019. évi rendkívüli akcióellenőrzésen, mint a 2018. évi rendkívüli
akcióellenőrzésen, így a „megszokott” módon több feketén foglalkoztatott munkavállalót talált a
hatóság.
A feketén foglalkoztatott munkavállalók száma az építőiparban növekedett, ugyanakkor a
kereskedelem és vendéglátás területén lényegesen kevesebb feketén foglalkoztatott munkavállaló
fordult elő.
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A legrosszabb kép fentieket figyelembe véve tehát az építőiparban mutatkozott: a hatóság az
építőiparban ellenőrzéssel érintett munkavállalókhoz viszonyítva a munkavállalók 44,7%-át
(433 fő) találta bejelentés nélkül (ez az összes feketefoglalkoztatással érintett munkavállaló [620
fő] ugyancsak 70 %-a). Összességében ez az ágazat „adta” a legtöbb bejelentés nélkül dolgozó
munkavállalót.

Az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően kiemelkedő volt a nyilvántartási kötelezettség
megszegése (hiányos, hamis nyilvántartás, illetve nyilvántartás hiánya) is. Az intézkedések 36,3
%-át ezek a jogsértések indokolták, ami megegyezik a tárgykörben lefolytatott előző két
akcióellenőrzésen tapasztaltakkal. Ez a szabálytalanság is az építőipar területén dolgozó
munkavállalókat érintette legnagyobb számban.
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A munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok az összes
intézkedés 19,4 %-át tették ki. A témakörön belül az intézkedések 73,5 %-a volt 388
munkavállalót érintően munkaidő-beosztással kapcsolatos szabálytalanság. Ezt követően a
munkaidőkerettel kapcsolatos rendelkezések megszegése volt a leggyakoribb intézkedésre okot
adó szabálytalanság (11,7 %), mely az alacsonyabb intézkedés szám ellenére 258 munkavállalót
érintett.
A napi, és a heti munkaidő előírásainak megsértése kevésbé volt jellemző, csakúgy, mint a
pihenőidőre vonatkozó szabályok megszegése. Rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos
szabálytalanság mindössze 5 munkavállalót érintett az akcióellenőrzés során Komárom-Esztergom
megyében. Ezeket a szabálytalanságokat nagyrészt „elnyelték” a munkaidő-nyilvántartás
hiányosságai.
A munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatosan az
intézkedések 66,4 %-a esett a vendéglátásra és a kereskedelemre, az összes ilyen jogsértéssel
érintett munkavállaló 40,7 %-a dolgozott ezekben az ágazatokban, míg a feldolgozóipar az érintett
munkavállalók 31,6 %-át adta.
A munkabérrel kapcsolatos jogsértések az intézkedések 11,9 %-át tették ki, mely a jogsértéssel
érintett munkavállalók 11,2 %-át érintette. Közel azonos számú munkavállaló esetén történt
késedelmes bérfizetés (111 fő), a pótlékok nem megfelelő ellentételezése (91 fő), és a rendkívüli
akcióellenőrzés főtárgyát képező minimálbérrel és garantált bérminimummal kapcsolatos jogsértés
(93 fő).
A munkabérrel kapcsolatos szabálytalanságok a feldolgozóiparban érintették a legtöbb
munkavállalót, ami javarészt egy fővárosi feldolgozó üzem rovására írható, ahol 80
munkavállalónak nem fizettek határidőben munkabért. Ezt követően a kereskedelem és az
építőipar területén fordult elő „nagyobb számban” munkabérrel kapcsolatos szabálytalanság.
A munkabérrel kapcsolatos jogsértésekkel összefüggően felemás a tapasztalat. Az érintett
munkavállalói létszám ezen az akcióellenőrzésen volt a legkevesebb, de az intézkedések száma
magasabb volt a 2018. évi áprilisi tervezett ellenőrzéshez képest. Elmondható tehát, hogy jelen
akcióellenőrzés során nagyobb, több száz munkavállalót érintő munkabérrel kapcsolatos
szabálytalanság nem került feltárásra egy adott munkáltatónál, de továbbra is jelen vannak a
munkabérrel kapcsolatos jogsértések.
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3. A minimálbérrel és garantált bérminimummal kapcsolatos szabálytalanságok
jellemzői
A minimálbérrel és garantált bérminimummal összefüggő szabályok rendkívüli akcióellenőrzése
során tapasztaltak megegyeznek a korábbi tárgykört érintő akcióellenőrzéseken tapasztaltakkal.
Igaz ugyan, hogy a vonatkozó Kormányrendelet csak pár nappal a hatálybalépése előtt került
kihirdetésre, de a minimálbér és garantált bérminimum összege már közismert volt köszönhetően
a fokozott média megjelenésnek, továbbá az elmúlt évek folyamatos emeléseinek, így a
munkáltatók nagy többsége már az év elején tisztában volt azzal, hogy 2019-ben további
minimálbér és garantált bérminimum emelést kell végrehajtaniuk.
Nógrád megyében a munkáltatók körében eléggé elterjedt az a helytelen gyakorlat, miszerint a
munkavállaló alkalmazásakor elegendő az, ha nem követelnek meg tőle szakképzettséget, illetőleg
szakképzettség nélküli munkakört határoznak meg számára, így automatikusan a minimálbérre
lesz csak jogosult a munkavállaló.
A munkáltatók egy része viszont továbbra is tudatosan magasabb bért fizet a jogszabályban
előírtaknál a munkavállalóknak mivel a munkaerőpiacon jelentkező munkaerőhiány - mint
piaci körülmény - kikényszerítette a magasabb összegű munkabér megfizetését. A
munkáltatók több esetben is nyilatkozták, hogy ha a munkavállalóik csak minimálbért kapnának,
azzal nem tudnák „megtartani" őket, és a magasabb munkabérért elmennének más munkáltatókhoz
dolgozni.
4. A leggyakoribb jogsértések jellemzői
A rendkívüli akcióellenőrzés változatlanul tovább erősítette az elmúlt évek tapasztalatait,
miszerint az építőipari vállalkozásoknál a legjellemzőbb a bejelentés nélküli foglalkoztatás.
Vélelmezhető egyes építőipari munkáltatók részéről a tudatosság, mivel ezek a cégek sok esetben
nehezen megközelíthető, „eldugott” helyen tevékenykednek, nem számolnak ellenőrzéssel. Ezt
támasztja alá az a gyakori tapasztalat, hogy a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bejelentésről a
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munkáltatók ellenőrzés esetén még aznap intézkednek, mivel ismerik a jogszabályi kötelezettséget
és a bejelentés teljesítésének előírt módját, valamint a bejelentés megtételéhez szükséges
munkavállalói adatokkal már a munka megkezdése előtt rendelkeznek, de bíznak az ellenőrzések
elmaradásában.
Hajdú-Bihar megyei tapasztalat, hogy a munkáltatók az alkalmi jellegű tevékenység ellátása
érdekében a korábbiakban tapasztaltakhoz képest többször alkalmaznak ténylegesen
részmunkaidős munkavállalót munkaidő-keretben foglalkoztatva, mint alkalmi munkavállalót.
Ennek oka, hogy az alkalmi foglalkoztatott bejelentéséért felelős könyvelő sok esetben elfelejti
bejelenteni a munkavállalót, így a munkáltató jogkövető szándéka ellenére egyes napokon
bejelentés nélkül foglalkoztatja a dolgozóit, míg részmunkaidőnél ez nem fordulhat elő.
Szintén Hajdú-Bihar megyei tapasztalat, hogy egy-egy családi ház kivitelezési munkálatainál a
fővállalkozók „személye” visszatérő és ezek a cégek általában szabályosan foglalkoztatnak „csak”
az alvállalkozók alkalmazzák rendszerint bejelentés nélkül a munkavállalókat.
A bejelentés nélküli foglalkoztatás mellett kiemelkedő a munkaidő-nyilvántartások nem a
valóságnak megfelelő (hamis, illetve kettős nyilvántartás) vezetése. Legjellemzőbb forma, hogy a
munkáltató nem rögzíti a nyilvántartáson a munkaidő kezdő és befejező időpontját (ez a látszólag
csekély jogsértés leplezi legtöbbször a napi maximális munkaidő túllépését, illetve a rendkívüli
munkavégzést). A munkaidővel kapcsolatos adatok – egy-egy munkanapra vonatkozó – hiányos
nyilvántartása mögött többségében figyelmetlenség, feledékenység, a következetesség hiánya
mutatkozik. Szándékos munkáltatói magatartásra utal viszont, amikor a munkaidő-nyilvántartás
nincs a munkavégzés helyén, ami által leplezni kívánják az esetleges szabálytalanságokat.
Munkaidővel kapcsolatos szabálytalanságok leggyakoribb esete a munkaidő-beosztás
szabályainak megsértése, melynek hátterében egyrészt a jogszabályok ismeretének hiánya,
másrészt a rendkívüli munkavégzés leplezésére irányuló szándék állt.
A munkabér elszámolással kapcsolatban gyakori volt, hogy a kiadott elszámolás formális, a
tartalom helyessége, a levonások jogcíme és összege nem ellenőrizhető. Azok a munkáltatók, akik
a munkabért nem fizetik ki határidőben legtöbbször pénzügyi, gazdasági nehézségre hivatkoznak.
Ki kell emelni, hogy visszaélésre adhat okot a munkáltatók által egyre nagyobb számban
alkalmazott gyakorlat, miszerint a bérpótlékok alapbéresítésre kerülnek. Az érintett munkáltatók a
munkaszerződésekben rögzítik, hogy a vasárnapi pótlék, műszakpótlék, éjszakai bérpótlék,
munkaszüneti napi pótlék az alapbér része, de a garantált bérminimum összegét csak elenyésző
mértékben emelik. Konkrét Komárom-Esztergom megyei példa, hogy volt olyan munkaszerződés,
ahol a 195.000 Ft összegű munkabért 500 Ft-al emelték meg azzal, hogy az tartalmazza az
éjszakai bérpótlék, vasárnapi pótlék, munkaszüneti napi pótlék összegét, de az érintett
munkavállaló munkarendje, munkaidő-beosztása alapján az 500 Ft nem fedte le havi bérpótlékok
Mt. szerint számított összegét.
Fontos kiemelni, hogy a munkaügyi hatóság a vonatkozó törvényi rendelkezés szerint a
munkabért nem, vagy nem időben fizető munkáltatók részére minden esetben lehetőséget biztosít
arra, hogy az eljárás során az elmaradt bért egy kitűzött határidőn belül megfizessék. A
munkáltatók döntő többsége a munkabérrel kapcsolatos elszámolásra szóló felszólításokat
követően megfizeti az elmaradt béreket, pótlékokat, így a munkaügyi hatóság több éves ilyen
irányú gyakorlata hatékonynak tekinthető.
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5. A közös ellenőrzések tapasztalatai
A Nemzeti Adó-és Vámhivatallal megvalósult közös vizsgálatok gyakran próbavásárlással
indultak, ebbe kapcsolódtak be a munkaügyi ellenőrzések. A próbavásárlás a bejelentés nélküli
foglalkoztatás bizonyítását támogatta. Emellett mind az ellenőrzés alá vont munkáltatók, mind az
ellenőrzéssel érintett munkavállalók részéről az akcióellenőrzés presztízsét és szakmaiságát emelte
az a tény, hogy a két hatóság ellenőrei együttesen folytattak le vizsgálatokat.
Az ellenőrzések megszervezése a tavalyi gyakorlat szerint gördülékenyen történt, a hatóságoktól
egy-egy kapcsolattartó előzetesen egyeztetést tartott és szabad kapacitások figyelembevételével
tervezték meg az ellenőrzéseket. A 2018. évi rendkívüli akcióellenőrzéshez képest az ellenőrzési
célpontok kiválasztása az idei évben sikeresebb volt, köszönhetően a korábbi tapasztalatok
figyelembevételének.
6.

Összegzés

A rendkívüli akcióellenőrzés főbb adatai, tapasztalatai:
· Az ellenőrzések a munkáltatók 83 %-nál tártak fel a vizsgálatba vont munkavállalók
74%-át érintő valamilyen munkaügyi jogsértést. A tavalyi hasonló tárgyú
célellenőrzésekhez képest tehát ez a vizsgálatsorozat magasabb jogsértési arányt tárt fel,
mind a szabálytalan munkáltatók, mind a szabálytalansággal érintett munkavállalók
vonatkozásában.
· Minimálbérrel és garantált bérminimummal kapcsolatos szabálytalanság továbbra sem
meghatározó arányú.
· A szakképzett munkaerőhiány miatt sokszor a jogszabályban előírtnál magasabb
összegű bért fizetnek a munkáltatók.
· A munkabérrel kapcsolatos egyéb jogsértésekkel összefüggően felemás a tapasztalat.
Az érintett munkavállalói létszám ezen az akcióellenőrzésen volt a legkevesebb, de az
intézkedések száma magasabb volt a 2018. évi áprilisi tervezett ellenőrzéshez képest.
Elmondható tehát, hogy jelen akcióellenőrzés során nagyobb, több száz munkavállalót
érintő munkabérrel kapcsolatos szabálytalanság nem került feltárásra egy adott
munkáltatónál, de továbbra is jelen vannak a munkabérrel kapcsolatos jogsértések.
· A feketefoglalkoztatás az építőiparban továbbra is kiemelkedő szabálytalanság. A
feketén foglalkoztatott munkavállalók száma az építőiparban növekedett, ugyanakkor a
kereskedelem és vendéglátás területén lényegesen kevesebb feketén foglalkoztatott
munkavállaló fordult elő a 2019. évi rendkívüli akcióellenőrzésen.

Példatár
1. Bács-Kiskun megyében az eljáró szakügyintézők 2019. februárban tartottak helyszíni
ellenőrzést egy gyógyszertárban. A helyszínen 4 fő végzett gyógyszerészi, asszisztensi
munkát. A gyógyszertári asszisztensi munkát végző munkavállaló nyilatkozata szerint
napi 6 órában, részmunkaidőben dolgozik, a munkabére állítása szerint 90.000 Ft/hó
nettó bér, ennyit kapott tavaly is és az idei évben is, nem lett módosítva a
munkaszerződése a garantált béremeléssel kapcsolatosan. A végzettsége és a munkaköre
is gyógyszertári szakasszisztens. A helyszínen bemutatásra került a munkavállalók
munkaidő nyilvántartása, munkaidő beosztása is, amelyek hiányosan voltak vezetve.
Fentiek alapján a gyógyszertári asszisztensi munkát végző munkavállaló munkabére
nem éri el a jogszabály által meghatározott garantált bérminimum időarányos részét,
pedig munkaköre, végzettsége alapján ez indokolt.
2. Baranya megyében egy telephely őrzési munkahelyen 2019. februárban munkaügyi
ellenőrzés történt. Megállapítást nyert, hogy a munkáltató 2019. február eleje óta
foglalkoztatta a munkavégzés közben talált munkavállalóját, szóbeli megállapodás
alapján, vagyonőr munkakörben, napi 24 órás munkaidőben, 550 Ft/óra munkabérért. A
munkavállaló saját jogú öregségi nyugdíjban részesül, így a munkaviszonyát nem kellett
bejelenteni az illetékes adóhatósághoz, azonban munkaszerződés nélkül volt
foglalkoztatva. A munkáltató összesen 5 főt foglalkoztatott vagyonőr munkakörben,
azonban részükre nem fizette meg a garantált bérminimum hatályos összegét. A
munkáltató a munkaidő-beosztást szóban közölte a munkavállalókkal, illetve egy fő
estében nem vezetett naprakész munkaidő-nyilvántartást.
3.

A munkaügyi hatóság munkatársai az akcióellenőrzés során egy Békés megyei egyéni
vállalkozó által üzemeltetett asztalosipari üzemben folytattak le ellenőrzést, mely során
8 munkavállalót találtak munkavégzés közben. Az ellenőrzés eredményeképpen
megállapítást nyert, hogy a munkáltató 1 munkavállaló vonatkozásában az ellenőrzés
hónapjában nem vezetett, 2 munkavállaló vonatkozásában hiányosan vezetett
munkaidő-nyilvántartást, 7 munkavállaló (segédmunkások és szakmunkások) részére
nem fizette meg a kormányrendelet által a 2019. évre előírt minimálbért, illetve
garantált bérminimumot. A munkáltató továbbá 1 segédmunkás munkakört betöltött
alkalmi munkavállaló részére 4 munkanap vonatkozásában nem fizette meg a
minimálbért 2019. február hónapban, valamint 1 munkavállaló részére a 2018. évi
szabadságból 3 napot nem adott ki tárgyévben, mivel azt jogellenesen készpénzben
megváltotta részére. A munkáltató a feltárt szabálytalanságokat nem vitatta,
megszüntetésük felől intézkedett.

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2019. februárban egy mezőgazdasági telepen 5
munkavállalót foglalkoztatott munkaviszony keretében egy Kft. munkáltató, melyből 3
munkavállaló raktáros – gépkezelő munkakörben volt alkalmazva. A munkavállalók
rakodógépeket, teleszkópos rakodógépet kezeltek és ehhez a szükséges nehézgépkezelői
OKJ-s végzettséggel rendelkeztek. A fenti mezőgazdasági telepen szárítóberendezés is
üzemelt és szárítógép kezelői végzettséggel is rendelkeztek a munkavállalók, akik
elmondták, hogy a munkáltató is tudomással bír azon tényről, hogy a szükséges
szakirányú szakmai végzettséggel rendelkeztek, nyilatkozatuk szerint, „a
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bizonyítványunk másolata le van adva a munkáltatónak”. A munkáltató által becsatolt
bérjegyzékek alapján a munkavállalók a minimálbérnek megfelelő összegű alapbért
kapták meg. A garantált bérminimum és a minimálbér különbözetének megfelelő
kifizetésére a munkaügyi hatóság felhívta a munkáltatót.
5. Közérdekű bejelentés alapján 2019. februárban az adóhatósággal, a rendőrséggel és a
munkavédelmi hatósággal közös ellenőrzést tartottak egy budapesti építkezésen. A
társhatósági ellenőrzés gördülékeny lebonyolítása érdekében a helyszínt előzetesen
megtekintették a munkaügyi hatóság munkatársai. Az ellenőrzés napján az építkezésen
nem volt áram, ezért a vártnál lényegesen kevesebb munkavállalót találtak a hatóságok
munkavégzés közben. A helyszínen 3 munkavállaló végzett építőipari segédmunkát,
akiket a munkáltató adóhatósági bejelentés és munkaszerződés nélkül foglalkoztatott.
6. Csongrád megyében 2019. februárban egy gyár területén a munkaügyi hatóság
ellenőrzést kezdett meg egy vagyonőri tevékenységét ellátó munkáltatóval szemben. A
hatóság 2 munkavállalót vont ellenőrzés alá és megállapította, hogy a foglalkoztató
mindkét munkavállalót érintően megsértette a garantált bérminimum megfizetésére
irányadó jogszabályi előírásokat, ugyanis a munkakör betöltésének feltétele volt a
vagyonőri végzettség, mellyel mind a két munkavállaló rendelkezett.
7. Fejér megyében az akcióellenőrzés során munkaügyi ellenőrzésre került sor egy építési
területen, ahol 3 munkavállalót foglalkoztattak, melyből 2 munkavállaló román
állampolgár volt. A munkavállalók közül egy 18. életévét be nem töltött fiatal
munkavállaló volt, aki írásos szülői hozzájárulás nélkül végzett munkát. Ezen felül a
munkavállalók jogviszonyának bejelentése sem történt meg az illetékes adóhatósághoz.
8. Győr-Moson-Sopron megyében egy szabaduló szobát üzemeltető munkáltatónál történt
munkaügyi ellenőrzés 2019. februárban. A munkáltató 2 rendezvényszervező
munkakörű munkavállalót 2019. február 23. napján 9 órától 2019. február 24. napján 4
óra 30 percig foglalkoztatott, vagyis a munkavállalók beosztás szerinti napi munkaideje
19 óra 30 perc volt a jogszabályban meghatározott maximális 12 órával szemben. A
munkáltató képviselője előadta, hogy tisztában voltak azzal, hogy a beosztás szerinti
napi munkaidő jogsértő volt, de az éjszakai rendezvények miatt szükséges volt ilyen
mértékű beosztás szerinti napi munkaidő.
9. 2019. februárban egy Hajdú-Bihar megyei internetes szolgáltató központjában
munkaügyi ellenőrzést folytattak le, ahol 1 munkavállaló végzett munkát írásos
munkaszerződéssel operátor munkakörben az illetékes adóhatóság felé történő heti 20
órás részmunkaidős bejelentéssel. A munkáltató további 6 munkavállalót foglalkoztatott
ilyen részmunkaidős bejelentéssel. A helyszínen fellelt munkaügyi iratok alapján
megállapítást nyert, hogy a munkavállalók hosszabb időszakot alapul véve, a szolgáltató
központ nyitvatartási idejében heti 20 órás részmunkaidőt meghaladóan, teljes
munkaidőben végeztek munkát.
10. Heves megyében 2019. február 12. napján helyszíni ellenőrzés lefolytatására került sor
egy vendéglátóhelyen, melynek során a munkavégzés közben talált gyorséttermi eladó
munkakörű munkavállaló tanúként került meghallgatásra. Az egyszerűsített
foglalkoztatásra irányuló szóbeli megállapodás alapján foglalkoztatott munkavállaló a
munkaidejéről hiányos nyilvántartást mutatott be. Tanúvallomása szerint vendéglátóipari végzettséggel nem rendelkezik, órabére 2019. évben is 675,- Ft, mely alapján a 10
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órás munkavégzései után 6.750,- Ft munkabért szokott kézhez kapni. A munkavállaló
részére megállapított és kifizetett órabér nem érte el a kormányrendeletben 2019. évre
megállapított minimálbéres órabér 85 %-át, továbbá a 8 órán felül teljesített rendkívüli
munkavégzések sem kerültek ellentételezésre. A meghallgatott munkavállaló a kifizetett
munkabér elszámolásáról írásbeli tájékoztatást nem kapott. A 10 óra tartamú
munkaideje alatt egyedül végzett munkát, munkaközi szünetben nem részesült. A
munkáltató a hatósággal együttműködő magatartást tanúsított, a megállapított
szabálytalanságokat elismerte, mulasztását megszüntette.
11. 2019. év februárban a hatóság munkaügyi szakügyintézői munkaügyi ellenőrzést
tartottak egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei építkezésen a Nemzeti Adó-és Vámhivatal
munkatársaival közösen. Az ellenőrzés időpontjában 7 munkavállaló dolgozott
segédmunkás munkakörben az építkezésen, akiket a munkáltató írásba foglalt
munkaszerződés és az illetékes adóhatóság felé történő bejelentés nélkül foglalkoztatott
az ellenőrzés napján.
12. Komárom-Esztergom megyében az akcióellenőrzés során egy építkezés munkaterületén
7 román állampolgárságú munkavállaló dolgozott segédmunkás munkakörben írásba
foglalt munkaszerződés alapján. Hétfőtől – szombatig meghatározott munkanapokon
dolgoztak, munkaidejük hétfőtől-péntekig 7 órától 17 óráig, szombaton 8 órától 12
óráig, vagy 8 órától 15 óráig tartott. Foglalkoztatásuk heti 40 órás teljes munkaidőben
történt, azonban a bejelentéseket a munkáltató heti 20 órás részmunkaidőre teljesítette.
Munkabérük órabér alkalmazásával 1.200,- Ft volt. A munkáltató a munkaidővel
kapcsolatos adatokról nyilvántartást nem vezetett.
13. Nógrád megyében egy fizikai közérzetet javító szolgáltatással foglalkozó munkáltatóval
szemben 2019. év februárban az adóhatósággal közösen ellenőrzés lefolytatására került
sor. A helyszínen munkavégzés közben talált munkavállaló jegyzőkönyvbe foglalt
nyilatkozatában előadta, hogy egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban állt a
munkáltató alkalmazásában, szóbeli megállapodás alapján. Szolárium-gépkezelő
munkakörben végzett munkát, melyhez kapcsolódóan szakképzettséggel nem
rendelkezett. A napi munkaideje 11 óra, munkabére 635,- Ft/óra összegű volt. A
munkavállaló a helyszínen munkaidő-nyilvántartást bemutatni nem tudott, elmondása
szerint azt a munkáltató könyvelője vezette Budapesten. A munkavállaló munkabére
nem felelt meg a minimálbér egyszerűsített foglalkoztatás esetén fizetendő összegének.
14. Az akcióellenőrzés során egy Pest megyei élelmiszerboltot vontak ellenőrzés alá, ahol 4
munkavállalót foglalkoztatott a munkáltató, ketten-ketten váltották egymást. A
meghallgatott tanú szombati napokon is dolgozott, amiért az alapbérét kapta, pótlékot
nem. Munkaidő-keretről nem tudott, munkaidő-beosztás nem készült. A munkaidő
nyilvántartásként szolgáló jelenléti ív nem megfelelően volt vezetve. A 2019-re
vonatkozó új bérminimumról szóbeli tájékoztatást kapott és már e szerint kapta a 2019.
januári bérét. A munkabért hetente kapták kézhez készpénzben, havonta pedig
bérjegyzéket kaptak a következő hónap 10. napjáig.
15. Somogy megyében 2019. februárban a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közösen egy
kereskedelmi üzletben tartottak ellenőrzést, ahol két munkavállaló végzett munkát
munkaviszony keretében, írásba foglalt munkaszerződés alapján, az adóhatóság
irányába történő bejelentés mellett, heti 40 órás foglalkoztatásban. Az egyik
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munkavállaló előadta, hogy a munkáltató a munkaidő-beosztást csak szóban közli nem
foglalta írásba. A munkavállaló munkaköre eladó, szakirányú végzettséggel rendelkezik
(élelmiszer és vegyiáru-kereskedő), a végzettség elvárás volt a munkába lépésekor. A
kereskedelmi üzletben ruházat, cipő, táska, kozmetikum, vegyi áru, bizsu, üvegáru,
játék, konyhai felszerelések árusítását végzik, valamint a pénztárgépet kezelik a
munkavállalók. A munkavállalók 161.000.- forint összegű munkabér ellenében végzik
munkájukat, mely összeget készpénzben, a tárgyhónap utolsó napján fizet ki részükre a
munkáltató. A munkavállaló előadta, hogy 2011. év óta ugyanazon munkaköri
feladatokat látja el, ugyanazon a munkavégzési helyen, a munkáltató 2017. december
31. napjáig a garantált bérminimum összegét fizetette meg részére, azonban 2017.
január 1. napjától változatlanul 161.000.- forint összegű munkabér ellenében végez
munkát, vagyis a havi munkavégzéséért 2018. évben és 2019. évben is 161.000.- forint
összegű munkabérben részesült. Fentieket meghaladóan a munkavállaló előadta, hogy a
2019. január havi munkabér elszámolásáról a munkaügyi ellenőrzés időpontjáig írásbeli
tájékoztatást nem adott ki részére a munkáltató.
16. 2019. februárban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közérdekű bejelentés alapján
ellenőrzés történt egy kereskedelmi egységben. A helyszínen 1 munkavállaló végzett
munkát, aki szakirányú, bolti eladói végzettséggel rendelkezett, továbbá napi ellátandó
feladatai közé tartozott az áruk átvétele, polcra való kihelyezése, vevők kiszolgálása, a
termékek tényleges eladása, pénz átvétele, pénztárgép kezelése, nyugtaadás. A
munkáltató bemutatta az ügyben érintett munkavállaló munkaszerződését, írásbeli
tájékoztatóját, munkaköri leírását, mely az előbbi feladatokat tartalmazta. Fentiek
alapján megállapítást nyert, hogy a munkavállaló által ténylegesen ellátandó munkakör
szakképzettséget igényelt, mellyel a munkavállaló rendelkezett, azonban részére a
jogviszony keletkezése óta a minimálbér időarányos összege került csak elszámolásra és
kifizetésre a havi bérelszámolások során a garantált bérminimum helyett. A
megállapítást az ügyfél elismerte, a bérkülönbözet elszámolásának és kifizetésének az
eljárás során a tűzött határidőn belül eleget tett.
17. Tolna megyében egy egyéni vállalkozó által üzemeltetett vendéglátó-ipari egységben
történt ellenőrzés a Nemzeti Adó-és Vámhivatal munkatársaival közösen 2019.
februárban. Megállapítást nyert, hogy a munkáltató 1 fő egyszerűsített foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban pultos munkakörben foglalkoztatott munkavállalót érintően nem
tett eleget bejelentési kötelezettségének.
18. Vas megyében 2019. február végén közös ellenőrzésre került sor a Nemzeti Adó-és
Vámhivatal munkatársaival egy étteremben, ahol a munkáltató 3 főt alkalmazott
felszolgáló munkakörben. A 3 munkavállaló munkaszerződéssel rendelkezett, ebből 2
fő heti 10 órában 1 munkavállaló heti 20 órában volt bejelentve. Megállapítást nyert,
hogy a 3 munkavállaló vonatkozásában nem tudott a munkáltató munkaidőnyilvántartást bemutatni 2019. február hónapot érintően. Írásba foglalt munkaidőbeosztás nem volt, a munkaidőt csak szóban beszélték meg az alkalmazottak a
tulajdonossal, továbbá munkaidő-keret sem került írásban meghatározásra.
19. Veszprém megyében a Nemzeti Adó-és Vámhivatallal közös ellenőrzést tartottak egy
hulladékgazdálkodással foglalkozó munkáltatónál az akcióellenőrzés során. A
munkavégzés közben talált lakcím nélküli munkavállaló a papírprést kezelte a
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munkáltatóval kötött szóbeli megállapodás alapján. A munkavégzésre napibér ellenében
került sor. A munkavállaló foglalkoztatásának bejelentésére nem került sor.
20. Zala megyében 2019. februárban panasz alapján tanúmeghallgatásra, majd a munkáltató
munkavégzési helyén helyszíni ellenőrzésre került sor. A panaszos nyilatkozata szerint
2017.10.11-től 2018.03.25-ig és 2019.01.07-től 2019.02.01-ig az illetékes adóhatóság
felé történt bejelentés nélkül végzett munkát a munkáltatónál betanított faipari munkás
munkakörben. (A munkavállaló 2018.03.26-tól 2018.12.20-ig írásba foglalt
munkaszerződéssel és bejelentéssel végzett munkát az ellenőrzött munkáltatónál.) A
munkáltató képviselője a helyszíni ellenőrzéskor nem ismerte el a munkavállaló
foglalkoztatását a bejelentés nélküli időszakokban, a munkavállaló volt munkatársai
azonban megerősítették a munkavégzést.

