Összefoglaló jelentés
a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a
foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre
juttatására irányuló akcióellenőrzéséről
[2017. június 19. - július 7.]

A munkaügyi hatóság a 2017. évi hatósági ellenőrzési terv szerint 2017. június 19. és
július 7. között lefolytatta a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a
foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzést.
Ezt a célzott vizsgálatot a munkaügyi hatóság az ellenőrzési tapasztalatai alapján az
utóbbi években visszatérően megtartja, így jelen jelentés nem csak az idei, hanem a 2015ben és 2016-ban szerzett reprezentatív adatok összehasonlítására is kitér, rámutatva e
tárgykörben a foglalkoztatási gyakorlat alakulására.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi ellenőrzési feladatkörükben
vizsgálták a munkaügyi előírások érvényesülését, melynek során elsődleges szempont
volt a munkavállalók törvényes foglalkoztatásának és a munkavállalói alapjogok
érvényesülésének elősegítése mellett a jogszerűtlenül foglalkoztató, ezáltal
tisztességtelen versenyelőnyhöz jutó vállalkozások kiszűrése. A hatóság célja a
foglalkoztatók által elkövetett legsúlyosabb jogsértések feltárása volt.
Ennek megfelelően az akcióellenőrzés fő iránya
· a foglalkoztatási jogviszonyok rendezettsége, különös tekintettel az írásba foglalt
munkaszerződés és bejelentés nélküli foglalkoztatásra a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi
LXXV. törvény szerinti munkavégzés esetén, illetve a színlelt szerződéssel, a
részmunkaidőre történő bejelentéssel teljes munkaidőben történő foglalkoztatás, a
munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogszabályok
megtartása, valamint a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának
szabályszerűsége (munkavállalási engedélyek megléte, illetve a munkavállalási
engedélyek vizsgálata)
· a munkavállalók anyagi biztonságát, megélhetését érintő – munkabér mértékére és
védelmére vonatkozó – jogszabályok megtartása,
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· a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum biztosítására vonatkozó
szabályok betartása,
· a munkavállalók pihenéshez való jogának érvényesülése,
· a munkaidőre és az azzal kapcsolatos adatok nyilvántartására vonatkozó
jogszabályok megtartása
Az ellenőrzések megszervezésénél a munkaügyi hatóság törekedett arra, hogy a hivatali
időn túl is tartsanak ellenőrzéseket, így került sor esti és éjszakai ellenőrzésekre, továbbá
a „nyári szezonra” tekintettel az akcióellenőrzés 80%-a olyan, részben szezonális hatás
alatt álló tevékenységekre terjedt ki, mint az építőipar (építkezések, felújítások), a
kereskedelem (boltok, dohányboltok, standok) és a vendéglátás (éttermek, presszók,
éjszakai szórakozóhelyek, cukrászdák, fagylaltozók) területei. Előfordult ellenőrzés
továbbá fesztiválokon, strandokon, mezőgazdasági területeken (szőlőültetvény,
meggyes, cseresznyés, dinnyeföld, állattelep) és feldolgozóipari létesítményeknél
(fafeldolgozó üzem, húsüzem, alkatrészgyártó üzem), illetve a különböző
szolgáltatásoknál
(fizikai
közérzetet
javító,
személyés
vagyonvédelmi,
rendezvényekhez kapcsolódó, idősgondozáshoz kapcsolódó szolgáltatások, stb.).
A munkaügyi ellenőrzések és eljárások egy része még folyamatban van, így a
megállapítások a jelentés elkészítésekor ismert tényeken, adatokon alapulnak.
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1.

Ellenőrzési adatok

Az akcióellenőrzés 1 143 vállalkozás - 3 402 munkavállalóját érintő - foglalkoztatási
gyakorlatát vizsgálta. Az ellenőrzések a munkáltatók 83 %-nál tártak fel a vizsgálatba
vont munkavállalók 72%-át érintő valamilyen munkaügyi jogsértést.
Érdemes kiemelni, hogy az előző két akcióellenőrzéshez képest szabálytalan
munkáltatók szempontjából arányaiban érdemi változás nem történt, mivel 2015-ben
1 036 foglalkoztató 84%-nál, míg 2016-ban 1 032 munkáltató 86%-nál találtak valamilyen
szabálytalanságot a kormánytisztviselők. A jogsértéssel érintett munkavállalók aránya
az idei ellenőrzési adatok alapján csökkenést mutat a tavalyi adatokhoz képest (78%), de
meghaladja a 2015-ben érintett munkavállalói arányt (64%).
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A fenti diagramokból megfigyelhető, hogy az ellenőrzések ugyan több munkáltatót
érintettek 2017-ben, de az ellenőrzés alá vont munkavállalók száma az elmúlt két évhez
képest csökkent, mivel az idei évben túlnyomó többségben a kisebb létszámú
munkáltatók kerültek a hatóság látókörébe.
Az akcióellenőrzés egyik kiemelt célpontja a feketefoglalkoztatás feltárása volt: az
ellenőrzésbe vont 3402 munkavállalóból közel 34% (1 157 munkavállaló) jogviszonya
volt rendezetlen. Ez növekedést jelent, mivel 2015-ben az ellenőrzött munkavállalók
21%-át 2016-ban 25%-át érintette a feketefoglalkoztatás valamelyik formája. Az alábbi
diagramon is jól megfigyelhető, ahogy az ellenőrzéssel érintett munkavállalók, valamint
a feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók száma közötti „olló” szűkül, ami azt
mutatja, hogy a munkaügyi ellenőrzések jelentős többsége olyan munkahelyekre irányul,
ahol ténylegesen megsértik a munkavállalók jogait, vagyis hatékonyan történik az
ellenőrzési célpontok kiválasztása.
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A szabálytalanságok egy része olyan súlyos, illetve ismételt szabályszegésnek minősült,
hogy a jogsértések miatt a jelenlegi adatok alapján 100 db munkaügyi bírság kiszabása
várható. A kis-és középvállalkozások által – első esetben - elkövetett súlyos
szabálytalanságok jogkövetkezménye elérheti a 387 db munkaügyi bírságot helyettesítő
figyelmeztetést.
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Az elmúlt évek nyári akcióellenőrzései során a munkaügyi bírságok közel azonos
számban kerültek kiszabásra, de említést érdemel, hogy a munkaügyi bírságot
helyettesítő figyelmeztetések száma az évek során folyamatosan nőtt. Munkaügyi bírság
kiszabására jellemzően akkor kerül sor, ha a munkáltató nem tartozik a kis-és
középvállalkozások (Kkv.) kategóriájába, vagy ha a munkáltató Kkv. ugyan, de már
követett el korábban szabálytalanságot. A munkaügyi bírságot helyettesítő
figyelmeztetések növekedése az új vagy ellenőrzéssel eddig nem érintett Kkv.
munkáltatók szabálytalan foglalkoztatási gyakorlatára vezethető vissza. Érdemes
kiemelni a figyelemfelhívások számának szembetűnő csökkenését az idei évben, ami
főként az igazolások kiadásának és elszámolásának elmaradásával kapcsolatos új eljárási
rendnek köszönhető, melyek értelmében figyelemfelhívás kiadmányozása nélkül azonnal
indítható eljárás a munkáltatóval szemben, így a korábban sok esetben eredménytelen
figyelemfelhívás nélkül hatékonyabb, gyorsabb lett a munkaügyi hatóság fellépése.
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Az ellenőrzések több mint egyharmada történt az építőipar területén, mely a korábbi
évek tapasztalataira vezethető vissza, ugyanis ebben a szektorban kiemelkedő a
bejelentés nélküli foglalkoztatás. Az ágazatok közül a kereskedelem, valamint a
vendéglátás területén működő munkáltatók ellenőrzése történt még nagyobb számban.
Előbbi kiemelt ellenőrzési cél az erre az évre szóló ellenőrzési irányelv szerint, utóbbi a
már említett „nyári” szezon miatt volt hangsúlyosabb. Az idén kevesebb ellenőrzés
történt az akcióellenőrzés keretében a vagyonvédelem területén, - ahol szintén
rendszeres szabálytalanság a feketefoglalkoztatás - azonban 2017 őszén az ágazat kiemelt
célvizsgálatára kerül majd sor.

Az ellenőrzések 13%-a (151 db) során társhatóságok is közreműködtek, így a
vizsgálatok egy része a kormányhivatalok szervezeti egységeinek együttműködésével
zajlott: így többek között a fogyasztóvédelmi, népegészségügyi feladatokat ellátó
kormánytisztviselők is részt vettek a vizsgálatokban, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal is együttműködött a munkaügyi
hatóságokkal. Előfordult ellenőrzés az önkormányzatok közterület-felügyeleti feladatot
ellátó munkatársaival is.
A legtöbb vizsgálatban hagyományosan a rendőrség, valamint a munkavédelmi hatóság
vett részt.
Külön említést érdemel Budapest, mely az akcióellenőrzés időszaka alatt 77 munkáltató
ellenőrzésébe vont be társhatóságot, ami azt jelenti, hogy a társhatósággal való
együttműködés több mint fele a fővárosban valósult meg.
2.

Tipikus jogsértések

Az akcióellenőrzés során a munkaviszony létesítésének, illetve az egyszerűsített
foglalkoztatási jogviszony bejelentésének elmulasztása miatt kellett a leggyakrabban
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intézkednie a munkaügyi hatóságnak. A jogsértéssel érintett munkavállalók közül
40%-nál volt megállapítható a feketefoglalkoztatás [lásd. 18. oldal], mely szám a
tárgykörben lefolytatott akcióellenőrzéseket figyelembe véve idén volt a legmagasabb,
míg az összes intézkedésből 46% ennek a szabálytalanságnak a jogkövetkezménye volt.
A legrosszabb kép az építőiparban mutatkozott, figyelemmel arra, hogy a hatóság a
feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók 60%-át ebben az ágazatban találta, holott
„csak” a vizsgálatok harmada terjedt ki ezekre a vállalkozásokra.
A vizsgált időszakok akcióellenőrzéseihez képest javulás figyelhető meg a vendéglátás
területén, ahol az érintett munkavállalói létszám - ha minimális különbséggel is, de idén volt a legalacsonyabb, még a magasabb ellenőrzési szám mellett is. Szintén kedvező
a feldolgozóiparban tapasztalt tendencia, ahol a feketén foglalkoztatott munkavállalók
száma 2016-hoz képest jelentősen csökkent és nem éri el a 2015-ben mért számokat sem.
A vagyonvédelem területén idén kevesebb munkavállaló volt feketén foglalkoztatva,
mint az előző két év hasonló három hetes nyári akcióellenőrzése során.
Kedvezőtlen volt azonban a jogkövetési magatartás a mezőgazdasági ágazatban. Az
ellenőrzések változatlan aránya mellett a legtöbb feketén foglalkozatott munkavállalót
ezen a területen találták a hatóságok, szemben az elmúlt két évvel.
A kereskedelem területén a tavalyi évhez képest növekedett ezen szabálytalansággal
érintett munkavállalók létszáma, de a 2015. évi adatokat nem haladja meg.
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Az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően kiemelkedő volt a nyilvántartási
kötelezettség megszegése (hiányos, hamis nyilvántartás, illetve nyilvántartás hiánya) is.
Az intézkedések közel harmadának alapjául ezek a jogsértések szolgáltak. Ez a jogsértés
a kereskedelem és az építőipar területén dolgozó munkavállalókat érintette legnagyobb
számban (26% és 25%). A bejelentés hiánya mellett a nyilvántartási kötelezettség
megszegése is az építőipar jellemzője, mely főként úgy valósul meg, hogy nincs
munkaidő nyilvántartás.
A munkaidő nyilvántartására vonatkozó szabályok megkerülése a feldolgozóipar és a
vendéglátás, területén is jellemző, a szabálytalansággal érintett munkavállalók 17-17%-a
került ki ezekből a szektorokból. Említést érdemel, hogy a tavalyival ellentétben, a
feldolgozóiparban az idén csak kisebb létszámot érintett ez a szabálytalanság.
Az előbbieken túl a munkaidőre vonatkozó szabályok közül a munkaidő-beosztással,
munkaidőkerettel kapcsolatos rendelkezések megszegése volt a leggyakoribb, a napi, és a
heti munkaidő előírásainak megszegése kevésbé volt jellemző az akcióellenőrzés során.
Munkaidővel kapcsolatos szabálytalanságok miatti intézkedések 81%-a esett a
vendéglátásra és a kereskedelemre, az összes ilyen jogsértéssel érintett munkavállaló
közül pedig 75% dolgozik ezekben az ágazatokban. A munkabérrel kapcsolatos
jogsértések – mind az intézkedések számát, mind az érintett munkavállalói létszámot
tekintve – nagyobb mértékben fordultak elő, mint az előző évi akcióellenőrzésen, de az
érintett munkavállalói létszám nem éri el a 2015-ös mérteket. Az intézkedések 6%-át a
munkabérrel kapcsolatos szabálytalanságok alapozták meg, az érintett munkavállalói
létszám az összes szabálytalansággal érintett munkavállalóhoz viszonyítva 8% volt.
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3.

A bejelentés nélküli foglalkoztatás megvalósulási formái és ágazati megoszlása

Az elmúlt évek tapasztalataival egyezően továbbra is a munkaviszonyban
foglalkoztatottak bejelentésének elmulasztása volt a leggyakoribb előfordulási forma,
emellett jelentős az egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozók bejelentésének
elmulasztása is. Megállapítható, hogy a feketefoglalkoztatás több mint 85%-a a bejelentés
elmulasztásával valósul meg.
Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésének hiánya hátterében továbbra is a közterhek
befizetésének elkerülésére, illetve az egyszerűsített foglalkoztatás időbeli korlátainak
kijátszására irányuló szándék húzódik meg.
Általános tapasztalatként elmondható, hogy a bejelentés nélküli foglalkoztatással
leginkább fertőzött ágazat az építőipar.
Egyre többször találkoznak az ellenőrzések során a hatóság munkatársai „természetes
személy” (ún. „kontár”) foglalkoztatóval. Ezekben az esetekben a munkáltató nem
rendelkezik vállalkozással, sokszor pl. az építtető tulajdonos nem is tudja, hogy a
megbízott szakember nem vállalkozó. Az építés-kivitelezési munkaterületeken ilyen
esetekben nehézkes, összetett bizonyítást igénylő feladat a munkáltató kilétének
megállapítása.
A legtöbb esetben a foglalkoztatás csak a munkaügyi ellenőrzés napjára és az azt
megelőző rövidebb időszakra állapítható meg. A bejelentés nélkül foglalkoztatott
munkavállalók bejelentése iránt a munkáltatók jellemzően már a helyszíni ellenőrzés
során, vagy még aznap intézkednek.
Ahol az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalót az
adóhatóság felé bejelentik - annak ellenére, hogy a jogszabály nem teszi kötelezővé egyszerűsített munkaszerződést is kötnek a munkáltatók, mert így a munkaidőnyilvántartás vezetésével és a munkabér írásba foglalt elszámolásával kapcsolatos
adminisztráció nem kötelező.
Bejelentés nélküli foglalkoztatás során a feltárt esetek nagy részében a munkavállalók
nem rendelkeztek írásba foglalt munkaszerződéssel sem. A munkaszerződések hiánya
általában szorosan összefügg a bejelentés hiányával, amikor a bejelentést szabályszerűen
megtették a munkáltatók, a munkaszerződés hiánya ritka, ha ilyen előfordul, akkor a
földrajzi távolságok vagy adminisztratív nehézségek miatt nem kerül rá sor.
Esetenként előfordult, hogy a munkavállalók részmunkaidőben történő bejelentése
valójában teljes vagy magasabb heti munkaidőben történő munkavégzést leplezett. E
jogsértés feltehetően nagyobb számban fordul elő (különösen a minimálbér és a garantált
bérminimum jelentős emelkedése miatt), de az esetek döntő többségében a bizonyítást
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megnehezíti, hogy a munkájukat féltő munkavállalók nem mernek a munkáltatójuk ellen
nyilatkozni.
Az akcióellenőrzés adatai szerint nem jellemző a harmadik országbeli állampolgárok
engedély nélküli foglalkoztatása. Összesen három esetben tárt fel (2015-ben két esetben
2016-ban szintén három esetben) a hatóság ilyen jogsértést: egy az építőiparban, kettő a
feldolgozóipar területén fordult elő.
A színlelt szerződéssel történő foglalkoztatásnál is gyakori a jogszabályok téves
alkalmazása, a munkáltatók sokszor „úgy gondolják”, hogy a megbízási szerződéssel
történő foglalkoztatási forma megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az akcióellenőrzés
azonban nem tárt fel számottevő mértékben ilyen szabálytalanságot, mely az utóbbi évek
tapasztalataival egybevág.
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A feketemunkával érintett munkavállalók 60%-a az építőipar területén dolgozott, ami
alátámasztotta az elmúlt évek tapasztalatait, mely szerint az ágazatban egyértelműen a
feketefoglalkoztatás a legtipikusabb szabálytalanság. Jól jelzi az ágazat „fertőzöttségét”,
hogy volt olyan megye (Tolna), ahol valamennyi, az építőipari ágazatban ellenőrzött
munkavállaló
esetében
feketefoglalkoztatást
(bejelentés
nélküli,
illetve
munkaszerződés nélküli foglalkoztatást) tártak fel a szakügyintézők.
A feketefoglalkoztatás szerkezeti megoszlása kapcsán megállapítható, hogy
legtipikusabb formája a munkaviszonyhoz, illetve egyszerűsített foglalkoztatáshoz
kapcsolódó bejelentés hiánya, egyéb formái (pl. színlelt szerződéssel történő
foglalkoztatás) kevésbé jellemzők az építőiparban.
Az építőipar mellett az akcióellenőrzés tapasztalatai szerint a legfertőzöttebb ágazatok
közé tartozik a vendéglátás és a kereskedelem az intézkedések számát illetően.

14

A jogsértéssel érintett munkavállalók számát tekintve az építőipar területén volt a
legmagasabb ez az arány az ellenőrzéssel érintett időszak alatt. A kereskedelem, a
vendéglátás és a mezőgazdaság területén közel azonos arányban (8-10%) oszlott meg a
feketén foglalkoztatott munkavállalók létszáma. Érdemes kiemelni, hogy a
mezőgazdasági szektorban az alacsonyabb intézkedésszám ellenére magasabb
munkavállalói létszámot érintett a szabálytalanság, mely az ágazat sajátosságára, a
nagyobb létszám igényű munkákra vezethető vissza. Békés megyében például egy
növénytermesztéssel foglalkozó munkáltató 50 munkavállalót foglalkoztatott bejelentés
nélkül.
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A munkaügyi hatóságok beszámolói szerint a vállalkozások egy része tudatosan
figyelmen kívül hagyja a jogszabályokat, más része nem ismeri, illetve nem tudja
alkalmazni azokat.
A „feketefoglalkoztatással” kapcsolatban a munkáltatók képviselői részéről gyakori
hivatkozás volt a folyamatosan változó jogszabályi környezet, annak ellenére, hogy a
munkajogi szabályozás érdemben nem változtatott a munkaviszony létesítésekor
kötelező alakszerűséggel és bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban.
A munkavállalók nagy része ugyancsak nincs tisztában a munkajogi szabályokkal, amely
a munkáltatók részéről esetleges visszaéléshez, a munkavállalók tudatlanságának
kihasználásához vezethet. Természetesen ennek van másik oldala is, amikor a
munkavállaló tisztában van az előírásokkal, de állását féltve saját érdekében nem mer
fellépni.
A fentieken túl vélelmezhető egyes munkáltatók részéről a tudatosság, mivel – az
ellenőrzés elmaradása esetén - a munkaerő költsége így alacsonyabbra szorítható. Évek
óta bevett szokás a „kockáztatás”. Egyes cégek nehezen megközelíthető, „eldugott”
helyen tevékenykednek, nem számolnak ellenőrzéssel. A járási hivatalok beszámolói
szerint ezt támasztja alá, hogy a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bejelentésről a
munkáltatók a már előzőekben kifejtettek szerint 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.
A munkáltatók (amennyiben a helyszínen jelen vannak) gyakran hivatkoznak arra, hogy
a szabálytalanság oka nem szándékos mulasztás, elfelejtették a bejelentést, vagy sok
dolguk volt, ezért nem volt rá idejük. Feketefoglalkoztatás esetén a munkáltatók egyik
tipikus kifogása, hogy a könyvelőjük mulasztása miatt maradt el a munkavállalók
jogviszonyának bejelentése, a könyvelők pedig legtöbbször azt nyilatkozzák, hogy a
munkáltatók nem szolgáltatnak elegendő adatot (nem tudják, hogy adott napon
dolgozik-e a munkavállaló, vagy nincs meg valamennyi, bejelentéshez szükséges adat) a
bejelentés megtételéhez.
A kis-és középvállalkozások támogatása miatt megvalósuló enyhébb szankciók
egyértelműen a jogszabályok tudatos megsértése felé húznak egyes munkáltatókat.
Sokan már tudatában vannak annak, hogy a legsúlyosabb esetben sem kell a
bírságszankcióval számolniuk és más hátrányos következménye sincs az első
jogsértésnek, viszont a bejelentés nélküli foglalkoztatással jelentős költségcsökkentést
érhetnek el a befizetendő adók és járulékok „megtakarításával”.
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4.

Egyéb jogsértések és azok okai

A bejelentés nélküli foglalkoztatás mellett kiemelkedőek a munkaidőnyilvántartásokkal kapcsolatos jogsértések (hamis, illetve kettős nyilvántartás). A
munkaidő-nyilvántartással összefüggő legjellemzőbb szabálytalanság, hogy a
munkáltató nem rögzíti a nyilvántartáson a munkaidő kezdő és befejező időpontját (ez a
látszólag csekély szabálytalanság leplezi legtöbbször a napi maximális munkaidő
túllépését, illetve a rendkívüli munkavégzést). A munkaidővel kapcsolatos adatok – egyegy munkanapra vonatkozó – hiányos nyilvántartása mögött figyelmetlenség,
feledékenység, a következetesség hiánya mutatkozik, szándékosság nem feltételezhető a
munkáltatók részéről.
Szándékos munkáltatói magatartásra utal viszont az az eset, amikor a munkaidőnyilvántartás nincs a munkavégzés helyén, a későbbiekben a hatóságnak megküldött
iratanyag alapján pedig jellemzően nem állapítható meg jogsértés, pedig számos esetben
áll fenn a gyanúja annak is, hogy a munkavállalókat a megengedettnél többet
foglalkoztatják. Az építőiparban fokozottan igaz, hogy nem is akarnak a munkáltatók
munkaidő-nyilvántartást vezetni, hiszen az visszamenőleg is igazolná mind a bejelentés
nélküli foglalkoztatás tényét, mind a munkaidővel, illetve pótlékfizetéssel kapcsolatos
előírások megszegését.
A vizsgálat tapasztalatai szerint ritkábban fordult elő, hogy a munkavállalók munkaideje
meghaladta a napi munkaidő megengedett legmagasabb mértékét, emellett viszont
gyakran előfordult a munkaidő-beosztás szabályainak megsértése, melynek hátterében
egyrészt a jogszabályok ismeretének hiánya, másrészt a rendkívüli munkavégzés
leplezésére irányuló szándék állt.
A munkabérrel összefüggő jogsértésekkel kapcsolatosan a legtöbb intézkedés és a
legtöbb érintett munkavállaló is a kereskedelem területén volt. A munkabérrel
kapcsolatos szabálytalanságok közül az esetek nagy részében a pótlékok fizetésének
(rendkívüli munkavégzésért járó pótlék, műszakpótlék) elmaradása miatt kellett
intézkedni a hatóság munkatársainak.
Az idén megemelt kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum miatt a
hatóság fokozottan ellenőrizte a béremelések gyakorlati megvalósulását, melynek
eredményeképpen sajnos az elmúlt két év hasonló akcióellenőrzéseihez képest ugyan
valamivel több intézkedés történt és az érintett munkavállalói létszám is nagyobb volt,
de a szabálytalanság tömegesen továbbra sem fordult elő.
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5.

Összegzés

A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó
jogszabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés összességében vegyes
tapasztalatokkal zárult.
· A szabálytalanul foglalkoztatók aránya az elmúlt
akcióellenőrzéseihez képest gyakorlatilag nem változott.

két

év

hasonló

· A feketefoglalkoztatás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a hatóság
munkatársainak és a legtöbb munkavállalót is ez a szabálytalanság érintette.
· Az elmúlt két év ugyanilyen tárgykörű akcióellenőrzéseit figyelembe véve idén a
feketefoglalkoztatás
o mind az ellenőrzéssel érintett munkavállalókra (2015: 21% 2016: 25%
2017: 34%),
o mind a szabálytalansággal érintett munkavállalókra vetítve (2015:
29% 2016: 23% 2017: 40%),
o mind az érintettek számát tekintve (2015: 961 fő, 2016: 996 fő, 2017:
1 157 fő) nőtt.
· Feketefoglalkoztatás tekintetében az érintett munkavállalói létszám a
feldolgozóipar a vagyonvédelem és a vendéglátás ágazatában csökkent, az
építőipari és a mezőgazdasági ágazatban növekedés volt tapasztalható.
· Az építőipar területén kiemelkedően magas volt a feketefoglalkoztatás az utóbbi
évek hasonló akcióellenőrzéseivel összevetve.
· A
munkaidő-nyilvántartással
és
munkaidő-beosztással
kapcsolatos
szabálytalanságok száma továbbra is jelentős, melyek elfedik az esetleges egyéb
szabálytalanságokat is.
· Minimálbérrel és garantált bérminimummal kapcsolatos szabálytalanság az
elmúlt két év akcióellenőrzéseihez képest ugyan több munkavállalót érintett, de a
szabálytalanság továbbra sem jellemző.
A vizsgálatok a várakozásoknak megfelelően (a korábbi évek ellenőrzési tapasztalatait
alapul véve) alátámasztották az akcióellenőrzés elrendelésének szükségességét, mivel a
bejelentés nélküli foglalkoztatás továbbra is jelen van – annak versenyhátrányt okozó és a
feketegazdaságot újratermelő, a munkavállalók hosszú távú érdekeivel ütköző és
foglalkoztatási adatokat torzító hatásával együtt - a munka világában.

Melléklet
Példatár
1. Bács-Kiskun megyében eljáró szakügyintézők 2017. június végén helyszíni
ellenőrzést tartottak egy meggyesben. A helyszínen 7 fő (2 fő magyar, 5 fő
román állampolgár) végzett meggyszedési munkát. A munkavállalók először
nem tudták megnevezni a munkáltatójukat, aki kb. fél órával az ellenőrzés
megkezdését követően érkezett a helyszínre. Az ellenőrzés során bizonyítást
nyert, hogy a munkavállalók az ellenőrzés napján reggel 8 órakor kezdték meg
a munkát egyszerűsített foglalkoztatás keretében, szóbeli megállapodás alapján.
Munkabérük 400 Ft/láda volt a munkáltatóval való megállapodásuk alapján. A
munkavállalók nem lettek bejelentve sem munkaviszony, sem egyszerűsített
foglalkoztatás keretében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé. A munkáltató a
szabálytalan foglalkoztatás tényét a helyszínen jegyzőkönyvben elismerte,
utólagos bejelentésükre ígéretet tett. Elmondta továbbá, hogy azért maradt el a
munkavállalók bejelentése, mert előző napon esett az eső és nem volt biztos a
meggyszedés az ellenőrzés napján, de mivel félt, hogy tönkremegy a termés, így
szólt a munkavállalóknak, hogy jöhetnek meggyet szedni, a bejelentéshez
szükséges adatokat még nem volt ideje a könyvelőnek megküldeni.
2. Baranya megyében 2017. júniusban egy építkezésen munkaügyi ellenőrzésre
került sor, ahol a munkáltató 6 munkavállalót foglalkoztatott. A munkáltató a
helyszíni ellenőrzés során munkaidő-nyilvántartást bemutatni nem tudott.
Megállapítást nyert, hogy 3 munkavállaló jogviszonyának bejelentése az
ellenőrzés megkezdése után történt meg. A munkáltató visszaesőnek minősül,
nem először követett el munkaügyi szabálytalanságot.
3. Szintén Baranya megyében egy kiskereskedelmi boltot érintő helyszíni
ellenőrzés alkalmával eladó-pénztáros munkakörben találtak a hatóság
munkatársai egy munkavállalót, akinek a munkáját a gazdasági társaság
ügyvezetője a helyszínen felügyelte. Mindkét fél szóbeli megállapodáson
alapuló próbamunkára hivatkozott, az ügyvezető meg volt győződve arról,
hogy ha a munkavállaló az ő jelenlétében végez próbamunkát, akkor bejelentési
kötelezettsége nincs. A munkáltatóval szemben korábban is munkaügyi
szabálytalanságot állapított meg (szintén az adóhatósági bejelentés hiányát) a
hatóság.
4. Egy Békés megyei étteremben a fogyasztóvédelmi és élelmiszerbiztonsági
hatóság munkatársaival együtt közös ellenőrzésre került sor 2017. júniusban. A
helyszínen munkavégzés közben 5 fő, munkaszerződéssel foglalkoztatott
munkavállalót találtak. A helyszíni ellenőrzés kezdetekor lekérdezett adatok
szerint az egyik szakács munkakört betöltő munkavállaló bejelentése a teljes
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munkaidőben történő munkavégzése ellenére 2017. január 01-től heti 20 órára
történt meg. A munkavállaló bemutatott egy saját maguk által írt munkaidőbeosztást, azon napi munkaidőnek 6, 9, és 15 órák voltak feltüntetve. A
helyszínen tartózkodott a munkáltató is, aki ügyfélként történő meghallgatása
során elismerte, hogy a nevezett munkavállalót részmunkaidőben jelentette be,
de valójában teljes munkaidőben foglalkoztatja, továbbá azt, hogy a
munkavállalók munkavégzéséről munkaidő-nyilvántartást nem vezetnek.
5. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a munkáltatónál 2017. júliusban egy
gumigyár építési területén közérdekű bejelentésre munkaügyi ellenőrzés
megtartására került sor. A közérdekű bejelentés szerint a munkáltató bejelentés
nélkül foglalkoztatott munkavállalókat már hosszabb ideje. Az ellenőrzés során
megállapítást nyert, hogy az építési területre kizárólag olyan munkavállalók
léphetnek be, akik rendelkeznek elektronikus kártyával, melyet minden be- és
kilépéskor használniuk kell. A kártyát kizárólag az a személy használhatja,
akinek azt kiállították. A fővállalkozó képviselője segítette a hatóság munkáját,
mivel az építési területről a munkáltató munkavállalóit kihozatta a munkaügyi
ellenőrzéshez, továbbá a beléptető rendszer adatait is a hatóság rendelkezésére
bocsájtotta. A nyilvántartás adatai szerint az ellenőrzés napján 14 munkavállaló
végzett munkát, akiket a munkáltató nem jelentett be az adóhatóság felé.
Minden munkavállaló tanúnyilatkozatot tett, mely szerint mindegyikük
egyszerűsített foglalkoztatásban állapodott meg a munkáltató képviselőjével. A
keletkezett dokumentumok szerint több munkavállaló korábbi napokon sem
volt bejelentve. A munkavállalók munkaidő-nyilvántartást nem vezettek.
6. Budapesten egy egészségmegőrző termékek forgalmazásával foglalkozó cégnél
munkaügyi ellenőrzésre került sor 2017. júliusban. Az ellenőrzéssel érintett
munkavállalók nyilatkozatai szerint a Kft. vezetőjével állapodtak meg a
munkavégzés feltételeiben, azonban a cég vezetője ezt nem ismerte el,
megnevezett két szövetkezetet, akikkel szerződésben állapodott meg a
munkavállalók foglalkoztatásáról. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy
fennállnak a munkaviszony minősítő jegyei, továbbá a tanúk nem is voltak
tisztában azzal, hogy ők szövetkezeti tagsági jogviszonyban látták el
feladataikat.
7. Csongrád megyében fürdők munkaügyi ellenőrzésére került sor. Az egyik
fürdő területén működő büfében 1 fő végzett munkát alkalmi munkavállalóként
szakács, pultos munkakörben. A munkavállaló bejelentése az alkalmazott
munkába lépéséig, a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig nem történt meg,
továbbá a munkavállaló elmondása szerint kizárólag 500.-Ft/óra nettó
munkabérben részesült, mely így nem érte el az egyszerűsített foglalkoztatás
során járó minimálbért. Egy másik fürdő területén működő vendéglátó
egységben, a nevezett foglalkoztató részére 2017. júniusban 3 fő végzett
munkát. A 3 munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatás keretében, szóbeli
megállapodás alapján dolgozott, akik jelenléti ívet nem tudtak bemutatni az
ellenőrzés időpontjában. 1 fő alkalmi munkára irányuló bejelentése késve – a
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helyszíni ellenőrzés megkezdését megelőzően, a munkakezdést követően –
történt meg, ezt a Kft. tulajdonosa, valamint a munkavállaló jegyzőkönyvben
tett nyilatkozata támasztja alá. A jelenléti ívekből megállapítható volt, hogy az
ellenőrzést megelőzően 2 munkavállaló alkalmi jelleggel végzett munkát,
azonban bejelentésük nem történt meg.
8. Fejér megyében 2017. júliusban egy vagyonvédelmi munkáltatót ellenőriztek a
hatóság munkatársai. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy 22
munkavállalót portás és telepőr munkakörben foglalkoztatott a munkáltató. 2
munkavállaló foglalkoztatását az ellenőrzés megkezdéséig nem jelentette be az
illetékes adóhatóság felé, a további 20 fő munkavállaló részére nem fizetett
éjszakai és rendkívüli munkavégzés után járó pótlékot a munkáltató.
9. Győr-Moson-Sopron megyében a VOLT fesztiválon munkaügyi ellenőrzésre
került sor 2017. június végén. Megállapításra került, hogy a munkáltató 3 fő
pultos munkakörű munkavállalót írásba foglalt munkaszerződés és a Nemzeti
Adó-és Vámhivatal felé történő bejelentés nélkül foglalkoztatott. A munkáltató
a munkaügyi ellenőrzés megkezdését követően azonnal bejelentette a
munkavállalókat.
Az egyik munkavállaló csak 16,5 éves életkorú (fiatal munkavállaló) volt. A
munkáltató a fiatal munkavállaló esetében nem tartotta be a beosztás szerinti
napi munkaidő maximális mértékére vonatkozó jogszabályi előírást, mivel a
fiatal munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje napi 12 óra volt. A
munkáltató képviselője a fent nevezett munkaügyi szabálytalanságokkal
kapcsolatban a könyvelő mulasztása mellett a fiatal munkavállaló beosztás
szerinti napi munkaidejével kapcsolatban arra hivatkozott, hogy nem volt
tisztában azzal a jogszabályi előírással, hogy a fiatal munkavállaló napi
munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet. A munkáltató képviselője továbbá arra
hivatkozott, hogy a fiatal munkavállaló nem emelt kifogást a beosztás szerinti
napi munkaidő mértékével kapcsolatban.
10. Hajdú-Bihar megyében, 2017. júliusban egy élelmiszerboltban megtartott
munkaügyi ellenőrzés során 2 munkavállaló végzett bolti eladói munkát. A
munkáltató az illetékes adóhatóság felé nem tett eleget bejelentési
kötelezettségének, továbbá a munkavállalókat írásos munkaszerződés nélkül
foglalkoztatta.
11. 2017. júliusban egy Heves megyei munkavégzési helyen egy takarító cég
munkaügyi ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzéssel érintett valamennyi (10 fő)
takarító munkakörű munkavállalót bejelentés nélkül foglalkoztatták.
12. Jász-Nagykun-Szolnok megyében az eljáró munkaügyi szakügyintézők 2017.
júniusban munkaügyi ellenőrzést tartottak egy óvoda építkezésénél. A
munkáltató 3 munkavállaló közül 1 főt munkaszerződéssel és bejelentéssel
foglalkoztatott, de a 2017. év június havi rendes és rendkívüli munkaidejéről
munkaidő nyilvántartást nem vezetett. Két munkavállalót egyszerűsített
foglalkoztatottként bejelentés nélkül alkalmazott a munkáltató.
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13. Komárom-Esztergom megyében, 2017. júliusban helyszíni ellenőrzésre került
sor egy strandfürdő területén található vendéglátó-ipari egységben. Az
ellenőrzés napján a munkáltató 2 szlovák állampolgárságú munkavállalót
foglalkoztatott egyszerűsített foglalkoztatás keretében, szóbeli megállapodás
alapján, eladó munkakörben. A munkáltató a 2 munkavállalóval kapcsolatos
bejelentési kötelezettségét nem teljesítette „próbanapjaikra” vonatkozóan.
14. Ugyancsak Komárom-Esztergom megyében a munkáltató 1 vagyonőr
munkakörű munkavállalót heti 20 órás bejelentés mellett teljes munkaidőben
foglalkoztatott. Az ellenőrzött munkavállaló a 20 órás részmunkaidő ellenére
havonta 170-220 munkaórát teljesített 2017. április 1-től. A munkáltató az
adóhatóság felé történő bejelentést nem a tényleges foglalkoztatásnak
megfelelően teljesítette.
15. A munkaügyi szakügyintézők Nógrád megyében 2017. június közepén
munkaügyi ellenőrzést tartottak egy épület felújításánál. A helyszínen 2
munkavállaló végzett munkát, akik előadták, hogy szóbeli megállapodás
alapján, segédmunkás munkakörben, egyszerűsített foglalkoztatás keretében
végeztek munkát a munkáltatónál. Írásba foglalt munkaszerződést, vagy
egyszerűsített minta munkaszerződést a felek nem írtak alá. A munkaidejük 7
órakor kezdődött és 15 óráig tartott. Munkabérük összege nettó 6.000,- Ft volt
naponta, amit a Kft. ügyvezetője fizetett ki részükre a nap végén. A
munkavégzéshez szükséges eszközöket a Kft. biztosította és a munkavégzést a
Kft. ügyvezetője, illetve a helyi építésvezető irányította, felügyelte és utasítást is
tőlük kaptak. Megállapítást nyert, hogy a munkáltató a munkavállalók
munkaviszonyát a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig nem jelentette be az
adóhatóság felé.
16. Pest megyében az eljáró munkaügyi szakügyintézők ellenőrzést végeztek 2017.
június 22-én, egy pékségben, ahol 2 munkavállalót találtak munkavégzés
közben. A helyszínen 1 munkavállaló munkaviszony keretében, míg 1
munkavállaló alkalmi jelleggel végzett munkát. A munkaviszony keretében
foglalkoztatott munkavállaló eladó munkakörben bejelentve végzett munkát. A
helyszínen bemutatott 2017. június havi jelenléti ívek az ő tekintetében az adott
hónapra vonatkozóan munkaidő-adatot még nem tartalmaztak. A
munkavégzés közben talált alkalmi jelleggel munkát végző munkavállaló
vonatkozásában az illetékes adóhatóság felé történő bejelentés nem történt meg.
17. A Somogy megyében egy balatoni vendéglátó-ipari egységben 2017. júniusban
munkaügyi ellenőrzésre került sor. A munkáltató alkalmazásában az
ellenőrzött munkavégzési helyen az ellenőrzés időpontjában egy munkavállaló
egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony (alkalmi munka) keretében
végzett munkát, szóbeli megállapodás alapján, szakács munkakörben.
A munkavállaló a munkavégzés helyszínén munkaidő-nyilvántartást bemutatni
nem tudott. A munkáltató az ellenőrzés napján foglalkoztatott munkavállaló
munkaviszonyát csak késve, a munkaügyi ellenőrzés megkezdését követően 20
percen belül jelentette be az illetékes adóhatóság irányába.
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18. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei építkezésen 2017. júniusban munkaügyi
ellenőrzést tartottak a hatóság munkatársai, ahol 3 munkavállalót találtak
munkavégzés közben. A munkavállalók előadták, hogy egy egyéni vállalkozó
foglalkoztatja őket. Két munkavállalót a munkáltató az ellenőrzés napján
szóbeli megállapodás alapján, írásba foglalt munkaszerződés nélkül,
segédmunkás munkakörben, nettó 5.500,-Ft/nap munkabér ellenében
foglalkoztatott. A munkáltató nevezett munkavállalók adóhatósághoz történő
bejelentését sem a munkába állást, sem pedig a helyszíni munkaügyi ellenőrzés
megkezdését megelőzően nem teljesítette. A harmadik munkavállaló
foglalkoztatására írásba foglalt munkaszerződés alapján, heti 40 órában a NAV
felé bejelentve kerül sor, segédmunkás munkakörben, a minimálbér havi
összegének megfelelő összegű munkabér ellenében. A munkáltató a helyszíni
eljárás során a hatóság részére munkaidő-nyilvántartást nem tudott bemutatni.
19. 2017. júniusban egy Tolna megyei fémmegmunkáló munkavégzési helyén
munkaügyi ellenőrzésre került sor. A munkáltató 1 (munkakör: galvanizáló)
munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka) keretében kívánt
foglalkoztatni, azonban az ellenőrzés megkezdéséig nem tett eleget a Nemzeti
Adó-és Vámhivatal felé fennálló bejelentési kötelezettségének.
20. Közérdekű bejelentés alapján helyszíni munkaügyi ellenőrzést tartottak a
felügyelők 2017. június hónapban több alkalommal egy Vas megyei elektronikai
üzemben. A munkáltató 7 főt alkalmazott betanított fémipari munkás
munkakörben. Megállapítást nyert, hogy 1 főt 2015.05.12-2017.06.12-ig írásba
foglalt munkaszerződéssel, teljes munkaidőben foglalkoztatott, de bejelentési
kötelezettségének csak heti 20 órás részmunkaidőre tett eleget. A munkáltató a
jogsértést megszüntette. Hét munkavállalójának nem fizetett műszakpótlékot,
valamint rendszeresen teljesítettek rendkívüli munkavégzést, de bérpótlékot
egy alkalommal sem számfejtett és fizetett a munkáltató a részükre. A hatóság
felhívására a munkáltató az elmaradt bérpótlékokat kifizette. Egy
munkavállaló esetében megszegte a rendkívüli munkavégzés éves mértékére
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, mivel a munkavállaló a 2017.01.012017.05.05. közötti időszakban 361 óra rendkívüli munkavégzést teljesített. Egy
munkavállalót érintően megszegte a napi munkaidőre vonatkozó előírásokat:
2017.04.23. napján 03:40-19:00-ig dolgozott a munkavállaló a nyilvántartás
szerint. A munkáltató továbbá nem adta ki tárgyévben maradéktalanul a 2016.
évi szabadságokat 6 munkavállaló részére (5- 29 nap szabadság kiadása maradt
el).
21. 2017. júliusban helyszíni munkaügyi ellenőrzést tartottak Veszprém megyében
a munkavédelmi hatóság részvételével egy „bevett” egyházat érintően egy
építés-kivitelezési munkavégzési helyen. A helyszíni ellenőrzés során 5
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munkavállaló takarítási, bontási tevékenységet végzett segédmunkásként. A
munkavállalók előadták, hogy mindannyian munkanélküliek. Az ellenőrzés
során bemutatásra került egy nyilatkozat, amin szerepel az 5 fő neve, a
munkavégzés időpontja és aláírása. A nyilatkozat szerint az 5 fő az egyház
tagja, és az ellenőrzéssel érintett munkavégzési helyen ellenérték nélkül az
egyház támogatása érdekében végeznek munkát. A tanúk a nyilatkozatukban
előadták, hogy nem tagjai az egyháznak, nem járnak egyházi rendezvényekre.
A munkavégzésért ruhákat kapnak az egyháztól, a munkát 2017. június végétől
végzik, minden nap dolgoztak, kivéve a július 2-ai vasárnapot. Az egyház
biztosított részükre munkavédelmi eszközöket, pl. sisak, bakancs, szemüveg,
illetve seprűt, lapátot, gereblyét kaptak munkaeszközként. A munkát minden
nap 08:00-tól 14:00-ig, ill. 15:00-ig végzik. A munkavállalók bejelentése a
Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé nem történt meg, a nyilatkozaton kívül nem
írtak alá semmilyen megállapodást.
22. Egy Zala megyei szálláshely szolgáltatónál munkaügyi ellenőrzésre került sor
2017. júniusban, ahol 2 munkavállaló végzett munkát. A munkavállalók
kezdetben tagadták, hogy az egyik munkavállaló munkát végez, de ezt az
ellenőrzést végző szakügyintézők nem fogadták el, mivel látták előzőleg, hogy
vendégeket reggeliztetett az étteremben. Az ellenőrzés és az eljárás során
bizonyítást nyert a bejelentés nélküli foglalkoztatás, a munkáltató az ellenőrzés
megkezdése után be is jelentette a munkavállalót. A másik, munkaszerződéssel
foglalkoztatott munkavállaló vonatkozásában nem vezettek munkaidőnyilvántartást, nem készült írásban munkaidő-beosztás és a munkavállaló nem
kapott elszámolást a kifizetett munkabérről.
23. Egy Győr-Moson-Sopron megyei étteremben 2017. június végén megtartott
munkaügyi ellenőrzés és lefolytatott bizonyítási eljárás alapján megállapításra
került, hogy a munkáltató a munkaügyi ellenőrzés napján az étteremben
összesen 27 – szakács, felszolgáló, konyhalány, pultos munkakörű –
munkavállalót foglalkoztatott legálisan. A munkáltató 9 munkavállalót
egyszerűsített foglalkoztatás keretében, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé
történő bejelentéssel és 18 munkavállalót írásba foglalt munkaszerződéssel és a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő bejelentéssel foglalkoztatott. A
munkaügyi ellenőrzés során nem került megállapításra munkaügyi
szabálytalanság. (pozitív példa)

