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Együttmű köd ési megállapodá s
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: APEH), az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ), az Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium által irányított Állategészségügyi Hatóság,
Takarmányozási Hatóság, Borászati Hatóság, Növényvédelmi Szerv, Talajvédelmi
Hatóság, Zöldség-gyümölcs Minőség-ellenőrzési Szerv, Élelmiszer-biztonsági Szerv
(továbbiakban: FVM Élelmiszerláncot Ellenőrző Hatóságai és Szervei), a Magyar
Élelmiszer–biztonsági Hivatal (továbbiakban: MÉBIH), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság (továbbiakban: NFH), az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
(továbbiakban: OMMF), az Országos Rendőr -Főkapitányság (továbbiakban: ORFK), és a
Vám- és Pénzügyőrség (továbbiakban: VP) között.
A megállapodás tárgya: cselekvési program a feketegazdaság visszaszorítása érdekében.
I.

Stratégiai célkitű zés

Az Európai Unió egyik legfontosabb célkitűzése a fogyasztók védelmének magas szintű
biztosítása. A termékek és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatás biztonságának
megteremtése, továbbá a súlyosan jogsértő tevékenységet folytató munkáltatók kiszűrése, a
veszélyes anyagok illegális előállításának, forgalmazásának felderítése ugyancsak
meghatározó feladat. A feketegazdaság visszaszorítása egységes, gyors és hatékony
fellépést igényel, amely nem csak az ellenőrzést végző szervekkel szemben, hanem a
nemzetgazdaság többi szereplője által is jogosan elvárt követelmény. Ezzel védjük a
tisztességes munkaadók érdekeit, a közterhek befizetését elkerülő és ez által jogtalan piaci
előnyökhöz jutókkal szemben. A gazdasági fejlődést fékező, az állami kiadások fedezetét
jelentő közterhek beszedését akadályozó illegális tevékenységek elleni hatósági fellépés
eredményességének záloga az önálló, megfelelő felhatalmazással rendelkező szervezetek
összehangolt, együttműködésben végrehajtott tevékenysége.
Szigorúbb, gyors és együttes fellépés szükséges a törvénytelenségre berendezkedett cégek
felelősségre vonásában, hiszen az olykor hosszúra nyúló hatósági eljárás során ezek a
vállalkozások eltűnnek, esetenként eladják őket elérhetetlen külföldi állampolgároknak.
A köztartozások eltitkolásának elterjedt módja a cégek és a szolgáltatások fantomizálása,
amely elősegíti a feketegazdaság működését. E miatt a felek a fantomcégek kiszorítását,
áruk nyomon követhetőségének javítását tartják szem előtt.
Az együttműködő felek tevékenységük során a törvénytisztelő állampolgárok érdekében
szigorúbb fellépést realizálnak azokkal szemben, akik nem működnek együtt a
hatóságokkal. A hatóságok kiemelt figyelmet szentelnek a vásárok, piacok ellenőrzésére.
Ezen a területen a felelősségre vonás ugyan nehézkes, de jogos elvárás a gazdálkodók
részéről, mert ezzel jelentősen kiszélesíthető az adó és járulékfizetők köre.
A résztvevő szervezetek elengedhetetlennek tartják az ellenőrzések rendészeti
megerősítését. A nem fegyveres/rendészeti testületként működő hatóságok köztisztviselői
mind nagyobb veszélynek vannak kitéve, számottevően nőtt az atrocitások száma, az
ellenséges magatartás miatt nehezebbé vált a jogellenes tevékenység helyszíni feltárása,
ezért a rendőrhatóság bekapcsolódása nélkülözhetetlen.
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A jogellenesen eljáró cégek a hatóság megjelenésekor igyekeznek elhagyni a területet, sok
esetben erőszakosan lépnek fel, a rendészeti erő igénybevételére való jogosultság nem ad
elegendő garanciát az ellenőrzések zavartalan lefolytatásához, ezért a rendőrség a témában
elsődleges hatáskörrel és illetékességgel rendelkező társhatóságok munkáját, a közvetlen
ellenőrzést végző hatósági személyek személyi biztonságának fokozásával segíti elő.
Célunk:
· a kiszélesített együttműködés és tevékenységi kör nagyobb ellenőrzési potenciállal,
hatékonysággal és eredményességgel járjon,
· a központi költségvetés és a társadalombiztosítási alapok bevételeit különösen
veszélyeztető adózói jogsértések felderítésre kerüljenek,
· a jogszerű állapot helyreálljon,
· az adó-és járulékfizetők köre bővüljön,
· minél szélesebb körben valósuljon meg a jogkövető magatartás valamennyi
foglalkoztatónál, munkát végző személynél, a gyártás, forgalmazás, szolgáltatás
valamennyi területén.
II.

Jelen legi megá llapodá sok és ered ményeik

Az elmúlt évtized alatt számos hatósági együttműködés övezte a közös munkát, mely
elősegítette a lakosság, a fogyasztók biztonságát, és hozzájárult a nemzetgazdaság
helyzetének javításához.
Az Egészségügyi Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a
Pénzügyminisztérium irányítása alá tartozó hatóságok, szervezetek - szakmai
tevékenységük keretében – együttműködési megállapodások alapján - korábban is
együttműködtek, az egységes és koordinált fellépés érdekében a megállapodásokban
foglalt feladatokat, illetve azok érvényre jutásának felülvizsgálatát folyamatosan végzik.
Ennek eredményeként nőtt a járulékfizetők köre, így a jogkövető magatartás, valamint a
társadalmi megelégedettség.
A négy hatóság –APEH, NFH, OMMF, VP- által összehangolt ellenőrzések hatása
kedvező, az elmúlt évben lefolytatott ilyen típusú vizsgálatok tapasztalata szerint 30%-kal
megnőtt a jogkövető magatartást tanúsító vállalkozások száma.
A 2007. évi koordinált együttműködés következtében jelentős eredmények születtek a
vagyon-felderítési feladatok összehangolásában, a távol-keleti áruk illegális
kereskedelmének visszaszorításában, az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más
jogellenes cselekmények komplex ellenőrzésének kialakításában és működtetésében, a
feketefoglalkoztatás feltárásában, a veszélyes, biztonsági követelményeknek nem
megfelelő termékek és szolgáltatások kiszűrésében, a beszerzési bizonylatra, nyugta - és
számla adására vonatkozó szabálytalanság észlelésében és megszüntetésében, az
okmányhiányos
vagy
veszélyes
termékek
vámeljárás
megtagadásának
kezdeményezésében, az adó- és járulékfizetési kötelezettség jogszerű teljesítésének
elősegítésében.
Az összefogás hatékonyságát bizonyította, a felek közötti együttműködést elmélyítette a
„Csillagszóró Hadművelet” elnevezésű, nyolc szervezet által összehangoltan végrehajtott
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ellenőrzési akció-sorozat is. Ennek tapasztalatai alapján indokolt kiszélesíteni a résztvevők
körét az Egészségügyi Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, valamint az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irányítása alá tartozó ÁNTSZ, a MÉBIH, az FVM
Élelmiszerláncot Ellenőrző Hatóságai és Szervei, és az ORFK bevonásával.
A Miniszterelnöki Hivatal, a Pénzügyminisztérium, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kifejezésre juttatott elvek
konkrét cselekvéseket igényelnek a hatóságoktól, amelynek feltételeit aktív
együttműködéssel tudják elérni. A feketegazdaság terjedésének megakadályozása és
visszaszorítása, a fogyasztók és munkavállalók védelmének, a legális gazdaság
működésének támogatása, elősegítése napjainkban a társadalom részéről szorgalmazott
érdek.
A feketegazdaság felszámolására indított nagyarányú hatósági „offenzíva” várhatóan új
dimenziókat fog e területen is megnyitni, mely komplex feladatot jelent. Nemcsak az adóilletve járulék eltitkolása, hanem a társadalom egészére kiterjedő következmények feltárása
is eredményként jelenik meg (pl. a környezetszennyezés, a lakosság/utódnemzedék
egészségének veszélyeztetése, az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények
kivitelével, illetve behozatalával összefüggő előírások, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó
korlátozások, tiltások stb. megszegése).
Az ellenőrzések szigorítása, következetes végrehajtása a schengeni egyezményhez történő
csatlakozás is szükségessé teszi az összehangolt, tervszerű hatósági munkát, a jogellenes
migráció megelőzése érdekében.
III.

Jövőbeni együtt mű ködés kon krét terü letei

1. K özponti koordináció
Az együttműködésben részt vevő szervezetek 1-1 fő kijelölésével Koordinációs
Munkabizottságot hoznak létre, melynek rendszeres és eseti ülésein határozzák meg a
hatóságok összehangolt munkáját igénylő területeket (a közös fellépésekben rejlő
szinergiák lehetőségeinek feltárása érdekében előzetesen megbeszélve azon
határterületeket, amelyeken az egyes közreműködőknek feladatai lehetnek), és a kijelölt
kapcsolattartók közötti kötelező információátadással összefüggő kötelezettségeket.
Koordinálják az egyes hatóságok által ellátandó feladatokat, a beszámolás módját, a közös
fellépés értékelését.
A feladatok konkrét, helyi szinten való megvalósítását, helyi koordinációját a
közreműködő hatóságok érdemi, az ellenőrzéseket végrehajtó vezetői látják el.
A Koordinációs Munkabizottság negyedévente, illetve valamennyi kiemelt ellenőrzés
lebonyolítását megelőzően egy héttel ülésezik, ahol meghatározzák az ellenőrzési program
elemeit (időtartam; cél; kiemelt területek; vizsgálati szempontok; sajtóesemények), az
egyes hatóságok ellenőrzéseinek sorrendjét, valamint kiemelt figyelmet fordítanak az
utóellenőrzésekre.
Az üléseket a Titkárság hívja össze, és gondoskodik a napirendi pontok időben történő
megküldéséről. A Titkársági feladatok ellátását az OMMF felvállalta. Eseti ülést bármely
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bizottsági tag összehívhat, az ülés kezdeményezését a Titkárságon indoklással, írásban kell
benyújtani. Az ülés vezetőjét a tagok maguk közül választják.
Negyedévente közös értekezlet alkalmával a vezetők és a kapcsolattartók beszámolnak a
közös munka eredményeiről, esetleges kudarcairól, illetve javaslatot tesznek, hogy milyen
változtatás tenné eredményesebbé az együttműködést.
2. Információk összehango lása
a) A felek eljárásaik során gyakran jutnak olyan információhoz, amely nem hasznosul,
túllép egyes szervezetek hatáskörén. Ezen ismeretek birtokában a társszervek ellenőrzései
célirányosabbá, előkészítettebbé tehetők: pl. számla- és nyugtaadás elmulasztása,
feketefoglalkoztatás, zárjegy nélküli jövedéki termékek forgalmazása, feketevágás,
illegális húsfeldolgozás, illegális szeszfőzdék üzemeltetése, stb.
Az együttműködésben érintett szervezetek tudatában vannak annak, hogy a keletkező
információk szervezett formában történő átadása eredményesebbé és hatékonyabbá teheti
az ellenőrzéseket. A felek fontosnak tartják, hogy ezen információk eljussanak a
kompetenciával rendelkező hatóságokhoz, és ott feldolgozásra kerüljenek. Ennek
érdekében kölcsönös tájékoztatáson alapuló jelzőrendszert alakítanak ki, amelyet a területi
szerveknél kijelölt kontaktszemélyeken keresztül működtetnek.
A személyek kijelölésének határideje: 2008. február 20.
b) A felek helyi szinten összehangolják tevékenységüket annak érdekében, hogy a súlyos
jogsértések esetén valamennyi követő intézkedés megvalósuljon, pl. a feketemunka
megállapítását követnie kell az adó- és járulék-megállapításnak, a számla nélküli
értékesítést az adójogi szankciónak. Az eredményesség érdekében az együttműködő
szervezetek rögzítik, hogy mely hatóságok számára milyen információk szolgálnak további
eljárások alapjául, és azok átadása milyen tartalommal és formában történjék.
A hatóságok eltérő hatásköre és területi illetékessége is szükségessé teszi, hogy
valamennyi régióban konkrét intézkedési terv készüljön – az ellenőrzések végrehajtását, a
kölcsönös tájékoztatást szolgáló jelzések továbbítását érintő kérdésekben - az érintett
szervezetek területi vezetőinek együttműködésével a gyors és hatékony fellépés,
információ áramlás elősegítése érdekében. Az általuk kialakított személyes kapcsolatoktól
nagymértékben függ az együttműködés intenzitása és hatékonysága.
Határidő: 2008. február 29.
3. Az ellenőrzések összehango lása
A konkrét munkavégzésbe elsődlegesen a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok
rendészeti igazgatói kerülnek bevonásra. A munkabizottságban résztvevő hatóságok a
rendészeti igazgatók megkeresésével gondoskodhatnak – az adott rendőr-főkapitányság,
illetve rendőrkapitányság tényleges erő-eszköz korlátait is figyelembe vevő konzultáción
keresztül – a szükséges mértékű rendőri támogatás kiállításáról.
E folyamattól függetlenül, a munkabizottság által meghirdetett kiemelt jelentőségű
akciókhoz szükséges nagyobb rendőri erő biztosítására, a Rendőrség által végzett fokozott
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ellenőrzések esetleges összehangolására az ORFK
Közrendvédelmi Főosztályának bevonásával kerül sor.

Rendészeti

Főigazgatóság

A kiemelt akciók idejére – az előzetesen megjelölt helyszínekre és időpontokra – egy
relatív nagyobb rendőri erő diszponálásával erősíthetővé válik a hatósági fellépés
hatékonysága, illetve a résztvevő ellenőrök, felügyelők szubjektív biztonságérzete és
objektív, tényleges biztonsága. Másrészt – ugyanezen célok megvalósítása érdekében – a
megyei, városi, községi szinteken megvalósuló, és ehhez igazodóan, nyilvánvalóan kisebb
volumenű – akciók során is mód és lehetőség nyílik a rendőrök jelenlétén keresztül a
kockázati tényezők lecsökkentésére.
Az ellenőrzéseket a valóságos helyzethez, a „kereskedelmi csúcsokhoz” kell igazítani,
ezért a hétvégeken, munkaszüneti napokon is szükséges vizsgálatokat végezni.
a)

Az ellenőrzések során vannak olyan területek, amelyben több hatóság (bizonyos
esetekben nem mindegyik) érdekelt, ezek:
·
·
·
·
·
·

az idegenforgalom (vendéglátás, kereskedelem),
a vásárok, piacok (kiemelt figyelemmel az ázsiai termékeket forgalmazó piacokra),
a nagy tömeget vonzó alkalmi rendezvények (pl.: Sziget-fesztivál, Forma-1, VOLTfesztivál, EFOTT-rendezvény, Művészetek Völgye),
ünnepekhez kapcsolódó (pl. karácsonyi) ideiglenes elárusító helyek,
hús és húskészítmény forgalmazók,
építőipar, mezőgazdaság.

A hatóságok az alábbi időpontokban kiemelt figyelemmel és létszámmal végeznek
ellenőrzéseket, akciókat:
·
·
·

Tavasz (Húsvéthoz kötődően)
Nyár (idegenforgalmi főszezon)
Tél (ünnepekhez köthetően)

február 21 – március 31.
június 30 - augusztus 25.
november 20 – 2009. január 4.

Fentiek eredményes lebonyolítása érdekében a felek megteremtik a közös fellépés
feltételrendszerét, a munkabizottság tagjai összehangolják a kiemelt ellenőrzéseket,
ütemtervet állítanak össze.
Határidő: február 20.
b)
A térben és időben koncentrált (kiemelt földrajzi terület) összhatósági ellenőrzés,
megteremti annak lehetőségét, hogy az érintettek hosszabb ideig felváltva legyenek jelen
egy kiválasztott területen annak érdekében, hogy a foglalkoztatók, gazdálkodó szervezetek
az állandó „fenyegetettség” hatására egyre kisebb arányban kövessenek el súlyos
jogsértéseket. A Koordinációs Munkabizottság 2008. évi ellenőrzések lebonyolítására
cselekvési tervet készít, melyben kijelöli a régiós ellenőrzési célpontokat is (pl. Siófok és
vonzás körzete), ahol egy időben, egyszerre nagy erőket tudnak mozgósítani.
Határidő: március 20.
c)

Az érintett hatóságok további részleges együttműködési lehetőséget látnak, pl.
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· Az utaztatással összekötött áru és szolgáltatás-értékesítés ellenőrzése,
próbavásárlással kezdve, a termékek eredetét, biztonságát ellenőrizve,
valamint a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának gyanúja
esetén a Gazdasági Versenyhivatal bevonásával,
· Illegális utazásszervezési tevékenység feltárása,
· A jövedéki termékek ellenőrzése,
· A keleti határ mentén jelentkező áru és munkaerőmozgás,
· A színesfém felvásárlás,
· A „kalóz” számítógép szoftverek, jogdíj fizetés nélküli adathordozók
használatának visszaszorítása,
· Az építőipar és a mezőgazdaság területén.
d)
A gazdaságban egyre terjed az elektronikus kereskedelem, és új elemként megjelent
a „munkáltatók” részéről elektronikus úton hirdetett állásajánlat, melyben nagymértékben
jelen van a csalás, az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő munkát keresők
kihasználása, illetőleg az adóelvonás lehetősége, sok esetben annak ténye is.
Az étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek internetes kereskedelme
szintén veszélyeket hordoz.
Az elektronikus szolgáltatások felderítése érdekében az eszközrendszerek fejlesztést
igényelnek.
Eredményes fellépés akkor várható, ha az e-mail címek és bankszámlaadatok mögött rejlő
tulajdonosi viszonyok feltárásában segítséget kapnak a nyomozóhatóságtól. A jelzett
konstrukció terjedésére figyelemmel, az illetékes szervezetek kidolgozzák az elektronikus
kereskedelem és szolgáltatásajánlás ellenőrzésének lehetőségeit, módszertanát, eszköz és
forrásigényeit.
Határidő: 2008. június 30.
4. A fantomcégek kiszorítása, á ru k nyomon követhetőségének
javítása
A felek vállalják, hogy amennyiben a hatósági eljárásuk során fantomcégek vagy fiktív
számla gyanúja merül fel, soron kívül értesítik a hatáskörrel rendelkező hatóságot és
megteszik a megfelelő intézkedéseket (pl. adategyeztetés, bankszámlazárolás,
cégmegszüntetés kezdeményezése, adóeljárások stb.), amelyek a fantomcégek
megszüntetésére, az adó-megállapításra és a bírság kiszabására irányulnak.
5. Jogalkotási, joga lkalmazási együttmű ködés
A felek a jogszabályok koherencia-zavarainak megszüntetésére törekednek, támogatják
egymás jogalkalmazást segítő - a feketegazdaság visszaszorítása érdekében teendő jogszabály-módosítási javaslatait.
A felek egyetértenek abban, hogy a visszaélések visszaszorítása érdekében felül kell
vizsgálni a cégalapítással és megszűnéssel, valamint a vásárok, piacok működésével
kapcsolatos jogszabályokat (pl. cégalapításnál a bejegyzés akadálya legyen, ha a cég tagja
vagy ügyvezetője olyan cégnek volt vagy tárgyidőszakban is a tagja, amelynek jelentős
adó- vagy munkabértartozása van).
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A Csehországban működő hatékony piaci ellenőrzési rendszer tanulmányozásával, a
tapasztalatokkal kiegészítve, a felek megteszik a piaci árusítás szigorítását célzó módosító
javaslataikat a felügyelő minisztériumon keresztül a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium felé a vásárokról és piacokról szóló jogszabályt érintően.
A fentiek rendezése érinti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvényt, valamint a vásárokról- és piacokról szóló 35/1995 (IV. 5.)
kormányrendeletet.
Határidő: 2008. július 30.
6. Nyilvánosság kommunikáció
A felek komoly hangsúlyt fektetnek a mind teljesebb és pontosabb lakossági
információáramlás megteremtésére. Ennek érdekében a munkabizottság minél nagyobb
összhangban, kellő alapossággal előkészített kommunikációs stratégia mentén közzéteszi a
várható folyamatokat, ellenőrzéseket, illetve a már elvégzett, ledokumentált tevékenységet,
azok eredményeit.
A felek nagy figyelmet fordítanak a társadalom érintett rétegeinek komplex
tájékoztatására, felvilágosítására a megelőzés jegyében (pl. sajtó hírlevelek,
sajtókiadványok).
Amennyiben egy közös esemény vagy közös vizsgálati eredmény olyan súlyú, hogy azzal
kapcsolatosan sajtóközlemény, nyilatkozat vagy sajtótájékoztató szükséges, ezt
megelőzően az eseményről az érintett más társhatóságot soron kívül (telefonon, faxon, emailen) előzetesen tájékoztatni szükséges.
A szerződő felek az általuk (évente legalább kétszer) tartott közös sajtótájékoztatóra
kijelölik az adott témáért felelős sajtómunkatársukat annak érdekében, hogy az esemény
sajtófeldolgozása a társszerveken belül egy kézben összpontosuljon.
A felek saját vizsgálataik eredményeit, az általuk feltárt, más hatóságot nem érintő
eseményeket maguk kommunikálják.
Ha az eseménynek nemzetközi vonatkozása is van, és ha több szervezet is érintett,
valamint, ha rendkívüli esemény bekövetkezik, vagy az valószínűsíthető, a
kommunikációról előzetesen egyeztetnek. A konzultáció során megállapodnak, hogy
egyeztetett vagy közös nyilatkozatot tesznek közzé, vagy az eseményt mely fél
kommunikálja.
A felek közérthető, figyelemfelkeltő információs anyagokat készítenek annak érdekében,
hogy bevonják a társadalom szereplőit az ellenőrzések támogatásába, és a hatékonyság
fokozásába. Mindezen információkat honlapjukon jelenítik meg.
IV.

Erőforrásigények

A rendőrség részvétele releváns a közrend, a közbiztonság és a határrendészet
vonatkozásában. A közös feladat teljesítésére biztosítható rendészeti erők, eszközök is csak
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a folyamatosan végzett egyéb rendőri teendők ellátásának veszélyeztetése nélkül
tervezhetőek. Annak elkerülése érdekében, hogy a feketegazdaság elleni koncentrált
rendőri fellépés ne hordozzon olyan biztonsági kockázatot jelentő elemeket, amelyek más
oldalon keletkeztetnek működési problémákat, kiemelten fontos, hogy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező, területi szintű rendőri szervekkel folyamatos egyeztetés jön
létre a társhatóságok részéről.
A Koordinációs Munkabizottság által megjelölt kiemelt akciók támogatása - különös
tekintettel a relatív nagyobb rendőri állomány kiállításának igényére – elsősorban úgy
hajtható végre maradéktalanul, ha a felmerülő költségekhez igazodva azok egy részét
kompenzálva
lehetőség
nyílik
kormányzati
források
lehívhatóságára.
A
feketefoglalkoztatás hatásos felderítése, valamint a halálos és súlyos munkabalesetek
bejelentése okán továbbra is szükséges a munkaügyi és munkavédelmi felügyelők
munkájának támogatására a régiónként felállított tízfős rendészeti mobilcsoportok
működtetése.
V.

Az együttmű köd és várható hatása

Az eszköz- és forrásigények biztosításával, valamint az egymásra épülő hatósági
fellépéssel megvalósul az azonnali reagálás feltételrendszere, mely várhatóan
megmutatkozik a feketegazdaság valamennyi területén. A korábbi évekhez képest, az
ellenőrzések célorientáltsága, a gyors információáramlás eredményeképpen nagyobb
arányú önkéntes jogkövetés valósul meg.
Az együttműködésnek köszönhetően növelhető a feketén foglalkoztatott munkavállalók
feltárása, amelynek következtében jelentős állami bevételek képződnek, az „egészséges
munkahelyek” száma nő, a súlyos munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
csökkennek. Várhatóan szélesednek az adó- és járulékalapok, nő az adók-és járulékok
befizetése, csökken az adóeltitkolás. A jogkövető magatartás kiszélesítésével javul a
törvényesen foglalkoztatók versenyhelyzete, egyenlőbb esélyek teremtődnek.
Lehetővé válik az illegális eredetű termékek forgalomból történő azonnali kivonása, javul a
termékbiztonság. A pénzügyi nyomozószervek az előkészítés fázisában több, később
használható releváns adathoz jutnak. Azonos számú ellenőrzés több hatóság számára nyújt
érdemi információt, elkerülhetőek a felesleges újra ellenőrzések az azonos helyszíneken,
ezáltal az ellenőrzési kapacitás jobban kihasználhatóvá válik.
A hatáskörök egymáshoz illesztésével megvalósuló ellenőrzések megteremtésével, egymás
kölcsönös segítésével nagyobb kört érintően folytatódnak le komplex vizsgálatok,
melyekkel a társadalom elvárásainak jobban megfelelni tudó hatósági munka valósul meg.
Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre, melyben megfogalmazott ellenőrzési
program évente megújításra kerül.
Jelen megállapodás részletes szabályait a felek területi szerveinek vezetői által készített
helyi szintű megállapodásokban foglalt intézkedési terv szabályozza.
Budapest, 2008. január 31.
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MELLÉKLET
Jelzések kérése, info rmációá ramlás ren dszere
A kijelölt területi kapcsolattartók gondoskodnak az eljárásaik során észlelt, más szervezet
hatáskörébe tartozó jogsértések gyanúja esetén a szükséges jelzések érintett szervezetek
irányába történő haladéktalan megküldéséről, valamint a beérkező jelzések
feldolgozásáról, illetve összesítéséről, melyekről meghatározott időközönként jelentést
készítenek a Koordinációs Munkabizottság részére.
APEH felé intézett jelzések:
· az adó-, bevétel-, jövedelem-eltitkolás,
· a bizonylati rend, fegyelem megsértése esetén.
ÁNTSZ felé intézett jelzések:
· a nem dohányzók védelmének megszegése,
· az illegális gyógyszerforgalmazás észlelése,
· ételmérgezés, illetve –fertőzés,
· a járványos megbetegedés előidézésére alkalmas körülmények,
· a humán fertőző betegség, fertőzés gyanús személyek észlelése,
· az egészségügyi kártevők jelenléte esetén.
FVM Élelmiszerláncot Ellenőrző Hatóságai Szervei:
· élelmiszer-, takarmány-biztonság és minőség, élelmiszer-higiénia,
· élelmiszer, - takarmány -előállítás, illetve kereskedelem,
· az élelmiszerrel összefüggő ételmérgezés, -fertőzés, illetve gyanú,
· kistermelői vagy élelmiszerrel, állattal kapcsolatos őstermelői tevékenység,
· borászati termékek (bor, borpárlat, törkölypálinka) minősítését, előállítását
és kereskedelmét érintő rendellenesség
· állat- illetve növényegészségügy, állat-, növényvédelem,
· állati illetve növényi eredetű melléktermék feldolgozása, kereskedelme,
ártalmatlanítása,
· állatgyógyászati készítmény, növényvédő szer előállítása, forgalmazása,
felhasználása
· zoonózis, talajvédelem megsértése esetén.
NFH felé intézett jelzések:
· az árfeltüntetés kiterjedt hiánya,
· a jogszabály által meghatározott körben, a biztonságossági jelölés (CE)
hiánya,
· a minőség-megőrzési idő hiánya vagy túllépése,
· a termék megnevezésének hiánya esetén.
MÉBIH felé intézett jelzések:
· valamennyi illegális élelmiszer/takarmányelőállítás és kereskedelem
felderítése,
· élelmiszer-ellenőrzések adatai, tapasztalatai,
· élelmiszer-biztonsággal, csalással, hamisítással kapcsolatos ügyek esetén.
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Továbbá a MÉBIH a feketegazdaság elleni fellépést segítő társhatósági stratégiai
együttműködés keretében:
· Figyelemmel kíséri és elemzi az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos
nemzetközi adatbázisokban (elsősorban RASFF és WHO INFOSAN)
megjelenő riasztásokat, valamint egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat,
különös tekintettel a csalásokra és hamisításokra.
· Biztosítja a folyamatos információcserét az Európai Unióval és
tagállamaival, valamint a naprakész, 24-órás ügyeletet az uniós
kapcsolattartáshoz.
· Vállalja, hogy a kockázatbecslés alapelveit figyelembe véve felhívja a
figyelmet az élelmiszer-ellenőrzésben fokozott kockázatot jelentő
területekre, és a társhatóságokkal egyeztetésben javaslatot tesz a fokozott
ellenőrzést igénylő egységtípusokra, termékekre és tevékenységekre.
· Az élelmiszer-ellenőrzésekből származó, társhatóságok által átadott
adatokat, információkat összegzi, értékeli. Az előző évek eredményeihez
viszonyítva meghatározza a tendenciákat, és indokolt esetben javaslatot
dolgoz ki a további teendőkre.
· A fogyasztók felé közérthető, figyelemfelkeltő információs anyagokat készít
és juttat el annak érdekében, hogy bevonja őket az ellenőrzések
támogatásába, és a hatékonyság fokozásába. Mindezen információkat
honlapján is megjeleníti.
OMMF felé intézett jelzések:
· a feketefoglalkoztatás, külföldiek illegális foglalkoztatása,
· a fiatal munkavállalók éjszakai munkavégzése, vagy tiltott munkakörökben
való foglalkoztatása, gyermekkorú foglalkoztatása,
· a 12 órát meghaladó munkavégzés észlelése,
· az APEH ellenőrzése során feltárt feketefoglalkoztatás, valamint a
munkavállalók késedelmes bejelentése esetén a munkavállalók
jogviszonyának rendezése érdekében,
· a szembetűnő, kirívó munkavédelmi szabálytalanság,
· a CE jelzés nélküli egyéni védőeszközök és veszélyes berendezések
· a halálos, súlyos munkabaleset (eltitkolása) esetén.
ORFK felé intézett jelzések:
· az illegális migrációs tevékenység,
· a szabálysértések, vagy bűncselekmények gyanújára utaló magatartások,
cselekmények esetén, különös figyelemmel a színesfém feldolgozásra és
forgalmazásra.
VP felé intézett jelzések:
· a jövedéki termékkel kapcsolatos jogsértések (pl.: zárjegy nélküli áru),
· a szerzői jogai oltalom alá eső, vagy hamisított termékekre vonatkozó
jogsértések gyanúja,
· a 3. országból származó árukkal kapcsolatos jogsértések gyanúja esetén.
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A Koordinációs Munkabizottság elkészíti azt a segédanyagot, amelyben a felek
tájékoztatják egymást az információk részletes köréről, a konkrét esetkörökről, a
tájékoztatás rendszerességéről, feltételeiről.
Koordinációs Munkabizottság tagjai, elérhetősége:
Dr. Mohai Károly
Dr. Ócsai Lajos
Dr. Oravecz Márton
Cseh Júlia
Szűcs András
Dr. Horváth Viktória
Horváth Attila
Fülöp Csaba

APEH
ÁNTSZ
FVM
MEBIH
NFH
OMMF
ORFK
VP

(e-mail: control@apeh.gov.hu)
(e-mail: ocsai.lajos@oth.antsz.hu)
(e-mail: oraveczm@oai.hu)
(e-mail: cseh.julia@mebih.gov.hu)
(e-mail: a.szucs@nfh.hu)
(e-mail: horvathv@ommf.gov.hu)
(e-mail: horvathattila@orfk.police.hu)
(e-mail: fulop.csaba@vam.gov.hu)
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