Összefoglaló jelentés
a személy-és vagyonvédelmi tevékenységet, valamint takarítási tevékenységet végző
munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálatáról
[2021. szeptember 27. - október 15.]
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a 2021. évi országos hatósági ellenőrzési terv szerint 2021.
szeptember 27. és október 15. között lefolytatta a személy-és vagyonvédelmi tevékenységet,
valamint takarítási tevékenységet végző munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálatát.
A célvizsgálat indokoltságát, az adta, hogy a személy-és vagyonvédelmi vállalkozások körében
évek óta magas a súlyos jogsértések száma, továbbá gyakran a hatályos jogszabályi rendelkezések
megkerülését célzó illegális vagy féllegális foglalkoztatási formákra törekedtek.
A takarítási tevékenységet végző munkáltatók célzott ellenőrzésének alapja pedig az évek óta
magas feketefoglalkoztatással kapcsolatos számok voltak.
A személy-és vagyonvédelmi munkáltatókkal összefüggésben 2017-ben történt hasonló
ellenőrzéssorozat, így a jelentés egyes főbb reprezentatív adatok összehasonlítására is kitér,
rámutatva e tárgykörben a foglalkoztatási gyakorlat alakulására.
A foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése körében a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság
ellenőrzése
a
foglalkoztatásra
irányuló
jogviszonyt
szabályozó
jogszabályok
minimumkövetelményeinek foglalkoztató általi megtartására terjed ki.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés szempontjából minimumkövetelménynek kell
tekinteni
• a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése körében
• a jogviszonyt létesítő jognyilatkozat alakszerűségére és kötelező elemeire,
• a jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára,
• a jogviszonyt létrehozó szerződés kötelező tartalmi elemeire,
• a foglalkoztató, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 297. §-a szerinti jogosult írásbeli tájékoztatási kötelezettségére,
• a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével
összefüggő bejelentési kötelezettségre,
• a nők, a fiatal foglalkoztatottak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával
kapcsolatos külön rendelkezésekre,
• a munka- és pihenőidőre,
• az ellenérték megfizetésére,
• a jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállítására és kiadására, valamint az
elszámolás megtörténtére, valamint
• a munkaerő-kölcsönzésre, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére
vonatkozó szabályok megtartását.
Ennek megfelelően a célvizsgálat legfontosabb területei az alábbiak voltak:
• a foglalkoztatási jogviszonyok rendezettsége, különös tekintettel az írásba foglalt
munkaszerződés és bejelentés nélküli, illetve színlelt szerződéssel történő foglalkoztatásra, a
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•
•
•
•

munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos jogszabályok megtartása, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok foglalkoztatásának szabályszerűsége,
a munkavállalók anyagi biztonságát, megélhetését érintő – munkabér mértékére és védelmére
vonatkozó – jogszabályok megtartása,
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.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzések és eljárások egy része még folyamatban van,
így a megállapítások a jelentés elkészítésekor ismert tényeken, adatokon alapulnak.
1.

Főbb ellenőrzési adatok

A célvizsgálat 871 vállalkozás - 2 181 munkavállalóját érintő - foglalkoztatási gyakorlatát
vizsgálta. Az ellenőrzések a munkáltatók 70 %-nál (607 db) tártak fel a vizsgálatba vont
munkavállalók 61%-át (1 333 fő) érintő valamilyen munkaügyi jogsértést.
2017. évben lefolytatott vagyonvédelmi célvizsgálaton tapasztaltakhoz képest az eredmények
javuló képet festenek, ahol a hatóság 1 026 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a
foglalkoztatók 76 %-nál (776 db) tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont
2 592 munkavállaló 68 %-át érintették (1 768 fő).

A célvizsgálat egyik kiemelt célpontja a feketefoglalkoztatás feltárása volt. Az ellenőrzésbe vont
2 181 munkavállalóból 11,55 % (252 munkavállaló) jogviszonya volt rendezetlen.
Vagyonvédelem, takarítás
Ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma
Feketén foglalkoztatott munkavállalók száma
Feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya

2021
2181
252
11,55%
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Ha csak a személy-és vagyonvédelem területét vizsgáljuk, akkor az ellenőrzéssel érintett 1 424
munkavállaló 10,88 %-át (155 fő) érintette a feketefoglalkoztatás valamilyen formája, mely arány
pozitívabb, mint a 2017. évi célvizsgálaton tapasztaltak (2017. évi célvizsgálaton 2592
munkavállaló 13,70%-a 355 fő volt feketén foglalkoztatva).
Vagyonvédelem
Ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma
Feketén foglalkoztatott munkavállalók száma
Feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya

2017
2592
355
13,70%

2021
1424
155
10,88%

A takarítási tevékenységet végzők feketefoglalkoztatási aránya az ellenőrzéssel érintett
munkavállalókhoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult a célvizsgálaton:
Takarítás
Ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma
Feketén foglalkoztatott munkavállalók száma
Feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya

2021
757
97
12,81%

A szabálytalanságok egy része olyan súlyos volt, hogy a jogsértések miatt a jelenlegi adatok
alapján 122 db munkaügyi bírság kiszabása, valamint 183 szabálytalanság megszüntetésére
irányuló kötelezés, 340 szabálytalanságot megállapító figyelmeztetés határozat várható.

2.

Tipikus jogsértések és okai

2.1. Feketefoglalkoztatás
A jogsértéssel érintett munkavállalók közül 14 %-nál (a már előzőekben említett 252 fő) volt
megállapítható a feketefoglalkoztatás.
Ami a feketefoglalkoztatás megjelenési formáját illeti, mindkét ágazatban a bejelentés nélküli
foglalkoztatás érintette a legtöbb munkavállalót és nagy arányban jelent meg még a
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munkaszerződés nélküli foglalkoztatás, mely inkább a személy- és vagyonvédelmi szektor
sajátossága.
A személy- és vagyonvédelmi, továbbá a takarítási tevékenységet folytató vállalkozásoknál
gyakori az utólagos, késedelmes bejelentés, sok esetben csak utólag „értesítik” róla a
munkavállalókat, hogy cégváltás történt és utólag viszik nekik a munkaszerződéseket is. A
munkavállalók alapvető, garanciális joga sérül, hiszen sokszor azt sem tudják megmondani, hogy
éppen melyik cég a munkáltatójuk és kitől várják a fizetésüket.
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A részmunkaidős bejelentés, teljes munkaidős foglalkoztatás esetén, illetve színlelt szerződéssel
történt foglalkoztatás kisebb munkavállalói létszámot érintett.
Amennyiben a munkavállalók bejelentése nem történik meg legtöbbször szándékos munkáltatói
magatartásra vezethető vissza. Különösen a személy-és vagyonvédelemben a munkaszerződés
írásba foglalásának hiánya a munkáltatók gyakori változásaira vezethető vissza, mivel a
tapasztalatok szerint kb. 3-4 havonta változik a munkavállalók munkáltatója, melyről az érintettek
nem is tudnak, ezért a munkaszerződések írásba foglalása és az adóhatósági bejelentések
teljesítése is gyakran visszamenőlegesen történik meg.
2.2. Munkaidő-nyilvántartás
Az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően kiemelkedő volt a nyilvántartási kötelezettség
megszegése (hiányos, hamis nyilvántartás, illetve nyilvántartás teljes hiánya) is. Az intézkedések
29 %-át ezek a jogsértések adták és a második legnagyobb munkavállalói érintettséget (502 fő)
vonták maguk után. A munkaidő-nyilvántartásokkal kapcsolatosan a vizsgált ágazatokban, nincs
jellemző megjelenési forma. Előfordul, hogy egyáltalán nincs munkaidő-nyilvántartás a
helyszínen. A személy- és vagyonvédelmi területen ilyenkor csak valamilyen „szolgálati napló”,
„őrnapló” található a munkaterületen, míg a takarítási tevékenységnél a munkáltatók gyakran
azzal védekeztek, hogy a takarítók egy nap több munkaterületen is dolgoznak, így nem elvárható
tőlük, hogy mindenhová vigyék azt magukkal.
A másik eset, amikor munkaidő-nyilvántartás ugyan megtalálható az adott őrzési területen, de
annak vezetését általában a munkáltató a munkavállalók „feladatává” teszi, de a szabályos
vezetésére nem kapnak iránymutatást a munkavállalók. A munkaidő-nyilvántartás naprakész
vezetésének elmaradását a munkáltatók azzal magyaráztak, hogy a munkavállalók - főként a
takarítók - minden nap azonos időben végzik a munkát, így nem tartják fontosnak annak napi
regisztrálását, mert utólag úgy is megtörténik a dokumentálás.

6

2.3. Munkaidő, pihenőidő, rendkívüli munkavégzés
A munkaidővel kapcsolatos szabálytalanságok a jogsértések 29 %-át adták és ezek érintették a
legtöbb munkavállalót (698 fő). Kiemelkedő munkaidővel kapcsolatos szabálytalanság típus volt
mindkét foglalkoztatási területen a munkaidő-beosztás szabályainak megszegése. A
vagyonvédelemben a munkaidő beosztásáról a munkavállalókat írásban nem tájékoztatták, több
munkavállaló panaszkodott arra, hogy a szolgálatvezető pár órával a szolgálat megkezdése előtt
küld értesítést, hogy szolgálatba kell lépnie, a munkát fel kell vennie. Munkaidőkeret alkalmazása
esetén a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontjáról a munkavállalót nem tájékoztatták. A
szabálytalanság alkalmas a részmunkaidőben történő bejelentés melletti teljes munkaidős
foglalkoztatással és a rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos jogsértések leplezésére.

A munkaidő-nyilvántartással és munkaidő-beosztással kapcsolatos szabályok ilyen gyakori
előfordulása nem meglepő. A feltárt szabálytalanságok az ismeretek hiányán és a szabályozás
téves értelmezésén túl jellemzően szándékos magatartásból fakadtak. Ezek a
szabálytalanságok ugyanis elfedik az esetleges munkabérrel, munkaidővel, illetve
pihenőidővel kapcsolatos szabálytalanságokat is. A munkaidő nyilvántartás hiányossága,
vagy hiánya miatt nem ellenőrizhető a pihenőidőre, pihenőnapra, munkaszüneti napon
történő munkavégzésre vonatkozó szabályok betartása és a pótlékfizetés teljesítése sem,
tehát közvetetten a munkavállalók alapvető jogai sérülnek.

7
Ebből is következik, hogy pihenőidővel, rendkívüli munkaidővel és munkabérrel kapcsolatos
szabálytalanságok kevésbé voltak jellemzőek.
2.4. Munkabér
Az intézkedések és az összes jogsértéssel érintett munkavállaló 8 %-át (147 fő) tették ki a
munkabérrel kapcsolatos szabálytalanságok, melyek jellemzően pótlékok meg nem fizetésével
vagy bérjegyzékkel összefüggő jogsértések voltak.
Garantált bérminimummal kapcsolatosan Zala megyében fordult elő, hogy a vagyonőr
igazolvánnyal rendelkező, szakképzett munkavállalóknak, akik vagyonőr munkakörben végeztek
munkát, a munkáltatók nem minden esetben biztosították a garantált bérminimum összegét elérő
alapbért, pedig a vagyonőri igazolványt, szakképzettséget a munkáltató megkövetelte.

2.5. Egyéb jogsértések
Az egyéb jogsértések (pl.: jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiadása, szabadság
kiadása) kapcsolatos szabálytalanságok az intézkedések 11 %-át tették ki és a jogsértéssel érintett
munkavállalók 10 %-át (172 fő) jelentették. A legtöbb munkavállalót a munkaviszony
bejelentésével kapcsolatos egyéb kötelezettség megszegése érintette, mely azt jelenti, hogy jóval a
munkaviszony kezdete után, de még foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzése előtt jelentették
be a munkavállalókat. Ezen kívül a vizsgált foglalkoztatói körre jellemző a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállításának és kiadásának
elmulasztása, késedelme, illetve a szabadsággal kapcsolatos szabálytalanságok. Ezek a jogsértések
a 4. oldalon említett munkáltatók gyakori változásaira vezethetőek vissza.
Igaz ugyan, hogy a 2017. évi célvizsgálatban a takarítási szektor nem szerepelt, de tekintettel arra,
hogy a vagyonvédelmi szektorhoz képest az adatokban lényeges különbségek nincsenek érdemes
összehasonlítani a jelen célvizsgálat fenti adatait a 2017. évi célvizsgálattal. Megállapítható, hogy
a jogsértésekkel kapcsolatosan arányaiban a munkabérrel kapcsolatos szabálytalanságokban
történt érdemi javulás a 2017. évi célvizsgálathoz képest, míg a munkaidővel kapcsolatos
szabálytalanságok markánsabban jelentek meg a 2021. évi célvizsgálaton.
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3.

Az ágazatokat érintő egyéb megállapítások

A személy-és vagyonvédelmi ágazatban a problémák változatlanok és gyakran a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság hatáskörén is túlmutatnak.
Továbbra is rendszeres, hogy a munkavállalók nem tudják megnevezni a foglalkoztatójukat, nem
tudják, hogy kivel állnak jogviszonyban, a munkáltatók úgy váltják egymást, hogy erről a
munkavállalók nem tudnak. Komárom-Esztergom megyében például a meghallgatott
munkavállalók sokszor nem tudták megnevezni foglalkoztatóikat. Azok a munkavállalók viszont,
akik már régebb óta dolgoztak az ágazatban, nem egyszer évekre visszamenőleg felsorolták
foglalkoztatóikat. Ők azok, akik ugyanazon a munkahelyen dolgoznak több éve, de a fejük felett a
munkáltatók folyamatosan, évente 2-3 alkalommal változtak.
Ugyan a munkavállalók jogviszonyát többnyire bejelentik, azonban a visszajelzések alapján
vélelmezhető, hogy járulékot nem fizetnek utánuk. Amint egy adott cég a foglalkoztatotti
létszámtól függően az adóhatóság számára is feltűnő járulékmennyiséget „spórolt meg”, a céget
„eldobják” és jön egy új cég.
A munkavállalók többnyire a „fővállalkozót” tudják csupán megnevezni, amely a formaruhát, a
logót biztosítja. Gyakori jelenség volt, hogy a vagyonőr olyan ruhában teljesített szolgálatot,
amelyen nem az ő foglalkoztatójának az elnevezése, emblémája szerepelt, ezáltal kvázi „ingyen”
reklámot valósított meg egy olyan gazdasági társaságnak, amely maximum az objektum őrzésének
fővállalkozója volt, de őrzési, vagyonvédelmi tevékenységet a helyszínen egyáltalán nem
folytatott. A munkavállalók legtöbbször a területi vezetőt - vagy magát annak nevező, sokszor
beazonosíthatatlan személyt - ismerik munkáltatójukként, vele tartanak kapcsolatot, általában a
munkabért is ő fizeti, gyakori ugyanis a készpénzes fizetési mód. Általános tapasztalat, hogy a
munkát szervező személy telefonon közli, kinek, mikor, mely munkavégzési helyen kell
megjelennie.
A vagyonvédelmi cégek az állandó munkáltatóváltással azt is „meg akarják oldani”, hogy a
munkavállalóknak ne kelljen szabadságot kiadni, így minden munkáltatónál csupán néhány
hónapig dolgoznak, a szabadság kiadása elmarad, ezért sérül a munkavállalók pihenéshez való
joga.
Gyakori az is, hogy az ellenőrzésig a munkaszerződést még nem írták alá a felek, a
szolgálatvezető még nem adta át a munkavállalóknak, szóbeli megállapodás alapján végzik a
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tevékenységüket. Ilyenkor nem kifejezett cél a szerződés nélküli foglalkoztatás, a szabálytalanság
fő oka, hogy az új munkáltató még nem „ért oda” a szerződéssel.
Változatlanul jellemző, hogy a munkáltató által a munkaszerződésekben rögzített munkabér és az
annak megfelelő havi elszámolás formális, a munkavállalók ténylegesen egy megállapodott nettó
órabér és a teljesített óraszámok alapján kapják a bérüket, ezen felül pótlékok elszámolására sem
mindig kerül sor. Amennyiben a munkavállalók kapnak a bérelszámolásról tájékoztatást, legtöbb
esetben az is formális, sem a ténylegesen ledolgozott óraszám, sem a kifizetett összeg nem felel
meg a valóságnak.
Alkalmi munkavégzés esetén, amennyiben a beosztott munkaidő két egymást követő napra szól,
gyakori, hogy a bejelentési kötelezettséget csupán az első munkanapra teljesítik a munkáltatók.
Hajdú-Bihar megyében a személy-és vagyonvédelmi munkáltatók foglalkoztatási gyakorlata
három nagy csoportra osztható:
• Az első kategória a nagyfoglalkoztatók által uralt terület. Ezen belül két megoldási mód
figyelhető meg. Az egyik szerint a megyén belüli székhellyel és munkavégzési helyekkel
rendelkező cégek írásos munkaszerződéssel, bejelentve, hosszú távon foglalkoztatnak
munkavállalókat, a munkaügyi szabályokat igyekeznek betartani, az esetlegesen feltárt
hiányosság a figyelmetlenség számlájára írható. A foglalkoztatottak nincsenek túlfizetve, de
általában véve munkakörülményeikkel elégedettek, munkavégzésük, megélhetésük biztosított
és kiszámítható. A másik megoldási mód a többnyire budapesti székhelyű cégek térnyerése,
ahol a korábbi gyakorlat szerint a foglalkoztatottak nagy csoportja többnyire háromhavonta
vándorol egyik cégtől a másikhoz. (A budapesti cégek térnyerése, nem csak Hajdú-Bihar
megyei tapasztalat, több megyében például Békés, Komárom-Esztergom, Zala megyében is
hasonló a helyzet). Ezek a foglalkoztatottak jellemzően folyamatosan próbaidő alatt végzik
tevékenységüket, a munkavégzési hely és a munka biztosított, azonban a nyugodt
munkavégzést a folyamatos cégváltás nem segíti elő. Kirívó szabálytalanságot ebben a
kategóriában nem tárt fel a hatóság
• A második kategóriába tartoznak a klasszikus, egylépcsős alvállalkozói láncok. Ezekben az
esetekben a fővállalkozó jellemzően egy ismertebb, országos tevékenységi körrel rendelkező
cég, az alvállalkozó a munkaügyi szabályok megtartásáért teljes körűen felel. Az ellenőrzések
árnyalt képet mutatnak a jogkövető magatartás tekintetében, a szabályok teljes körű betartására
való törekvéstől kezdve a nyilvánvalóan visszaélés elkövetésére irányuló szándékig a
különféle munkáltatói viselkedések minden típusa előfordul.
• A harmadik kategória a többes foglalkoztatás alkalmazását jelenti, amely a megye területén
viszonylag ritka, a célvizsgálat során nem találkoztak ilyen foglalkoztatási formával.
„Szokásos” probléma, hogy az ellenőrzés alá vont munkáltatók egy része a cégkivonatban
szereplő címeken nem elérhető. A munkáltatók ellenőrzése az iratbecsatolások gyakori
elmulasztása miatt nehézkes, időben elhúzódik, javulás nem figyelhető meg.
A feketefoglalkoztatás nem csak munkaszerződés és bejelentés nélküli munkavégzésben merül ki,
hanem annak a heti 10, heti 20 órára bejelentett munkavállalónak a foglalkoztatásában is, aki a
valóságban havonta 240 – 264 órát dolgozik, viszont a szabálytalanság bizonyítása a már említett
problémák és a munkavállalók „hallgatása” miatt jelentős akadályokba ütközik.
A nem legális foglalkoztatás javarészt tudatos a munkáltatók részéről, egyrészt olyan alacsony
áron vállalják el munkát a megrendelőtől, hogy a legális foglalkoztatás abba már nem fér bele,
másrészt a be nem jelentett foglalkoztatás mellett nagyobb profit realizálható. A munkavállalók
együttműködnek a jogsértő foglalkoztatóval, mert nem akarják állásukat elveszteni. Sok esetben
kaptak szakügyintézőink olyan visszajelzéseket a meghallgatott dolgozók részéről, hogy nem
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akarják fenntartani a bejelentés nélküli munkavégzést, és rövid időn belül keresni akarnak másik
munkahelyet.
Megfigyelhetőek egy-egy őrzési terület biztosításával kapcsolatosan új „trendek” is. SzabolcsSzatmár-Bereg megyében az elmúlt évek ellenőrzéseihez viszonyítva egyre kevesebb helyen
alkalmaznak ún. „élőerős” őrzést, költséghatékonysági szempontból egy jól kiépített kamera
rendszerrel folyamatos figyelemmel kísérhető a megjelenítő központban az őrzött terület. Szintén
költségtakarékossági szempontból sok esetben a munkáltatók saját állományi létszámban
foglalkoztatják a telepőröket, éjjeliőröket, mely feladatokat korábban külső cég által
foglalkoztatott személy- és vagyonőrök láttak el. Az ellenőrzések során találkoztak olyan esettel
is, ahol az őrző-védő cég csak meghatározott napokon és időben lát el őrzési feladatot, illetve
bizonyos helyeken csak éjszakai őrzést kér a megrendelő. Még most is jellemző az egyéni
vállalkozás keretében folytatott őrző-védő tevékenység, amikor is a fővállalkozó egyéni
vállalkozóknak adja tovább a munkát.
Zala megyében is hasonló folyamatok zajlanak, ugyanis, ahol korábban vagyonőrökkel találkoztak
a hatóság munkatársai, jelenleg egyáltalán nem foglalkoztatnak vagyonőrt, illetve van őrzés
továbbra is, de jóval kevesebb létszámmal, illetve nem külsős céggel, hanem saját
munkavállalóval oldják meg a vagyonvédelmi tevékenységet.
A nyugdíjasokat előszeretettel alkalmazzák a vagyonvédelmi ágazatban, mert 2019-től nem kell
őket bejelenteni.
A takarítási tevékenységet végző munkáltatók esetében a bejelentés nélküli foglalkoztatás
feltárása során a hatóság számos akadályba ütközik, mivel a takarítást végző munkavállalók a
hajnali és az esti órákban végeznek munkát legtöbb esetben, amikor a munkaterületek (pl.:
bankfiók, áruház) még vagy már zárva tartanak. Ezen túl az eljáró kormánytisztviselőknek egyegy munkaterületre többször is vissza kellett menni, hogy a takarítókat munkavégzés közben
találják. Ilyen esetekben pedig a munkáltató már értesült a hatóság jelenlétéről, ami kihatással van
az ellenőrzés eredményességére. A takarítási területeken tevékenykedő munkáltatók esetében is
rendszeres, hogy nem működnek együtt a hatósággal, minden eszközzel megpróbálják
akadályozni az eljárásokat.
4.

Összegzés

A személy-és vagyonvédelmi, valamint takarítási ágazatban működő
foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata az alábbi tapasztalatokkal zárult.

munkáltatók

• A célvizsgálat 871 vállalkozás - 2 181 munkavállalóját érintő - foglalkoztatási gyakorlatát
vizsgálta. Az ellenőrzések a munkáltatók 70 %-nál (607 db) tártak fel a vizsgálatba vont
munkavállalók 61%-át (1 333 fő) érintő valamilyen munkaügyi jogsértést. 2017. évben
lefolytatott vagyonvédelmi célvizsgálaton tapasztaltakhoz képest az eredmények javuló
képet festenek, ahol a hatóság 1 026 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a
foglalkoztatók 76 %-nál (776 db) tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés
alá vont 2 592 munkavállaló 68 %-át érintették (1 768 fő).
• A célvizsgálat egyik kiemelt célpontja a feketefoglalkoztatás feltárása volt. Az
ellenőrzésbe vont 2 181 munkavállalóból 11,55 % (252 munkavállaló) jogviszonya volt
rendezetlen. Ha csak a személy-és vagyonvédelem területét vizsgáljuk, akkor az
ellenőrzéssel érintett 1 424 munkavállaló 10,88 %-át (155 fő) érintette a
feketefoglalkoztatás valamilyen formája, mely arány pozitívabb, mint a 2017. évi
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célvizsgálaton tapasztaltak (2017. évi célvizsgálaton 2592 munkavállaló 13,70%-a 355 fő
volt feketén foglalkoztatva).
A legtöbb munkavállalót a munkaidő-nyilvántartással és munkaidő-beosztással kapcsolatos
szabálytalanságok érintették. A feltárt szabálytalanságok az ismeretek hiányán és a
szabályozás téves értelmezésén túl jellemzően szándékos magatartásból fakadtak. Ezek
a szabálytalanságok ugyanis elfedik az esetleges munkabérrel, munkaidővel, illetve
pihenőidővel kapcsolatos szabálytalanságokat is. A munkaidő nyilvántartás
hiányossága, vagy hiánya miatt nem ellenőrizhető a pihenőidőre, pihenőnapra,
munkaszüneti napon történő munkavégzésre vonatkozó szabályok betartása és a
pótlékfizetés teljesítése sem, tehát közvetetten a munkavállalók alapvető jogai
sérülnek.
A munkáltatók 2-3 havonta váltakoznak, melyről a munkavállalók sok esetben nem is
tudnak, ilyenkor jellemző a munkaszerződés nélküli foglalkoztatás.
Az úgynevezett „egyéb” szabálytalanságok közül jellemző, a munkaviszony bejelentésével
kapcsolatos egyéb kötelezettség megszegése, mely a munkaviszony kezdete után, de még
foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés előtt késve történő bejelentésekre utal. Ezen
kívül a vizsgált foglalkoztatói körre jellemző a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
megszűnésével összefüggő igazolások kiállításának és kiadásának elmulasztása,
késedelme, illetve a szabadsággal kapcsolatos szabálytalanságok.
Az célvizsgálattal érintett foglalkoztatóknál gyakori volt az együttműködés hiánya,
rendszeres, hogy az iratbecsatolási felhívásokra és az idézésekre nem reagálnak, vagyis
sem iratokat nem küldenek, sem az idézésekre nem jelennek meg a munkáltatók.

Melléklet
Példatár
1. Bács-Kiskun megyében 2021. október elején egy vendéglátó helyen működő, takarítási
tevékenységet végző munkáltató ellenőrzésére került sor. A munkavégzési helyen 1
foglalkoztatott egyszerűsített foglalkoztatás keretében takarító munkakörben volt
alkalmazva. A helyszínen munkaidő-nyilvántartás nem került bemutatásra.
Megállapítást nyert, hogy a foglalkoztatottat a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági
ellenőrzés megkezdését követően jelentették be az illetékes adóhatóság felé.
2. Egy Baranya megyei üzlet őrzését érintően tartottak foglalkoztatás-felügyeleti
ellenőrzést 2021. szeptember végén. A munkaterületen egy Kft. munkavállalója látta el
a vagyonvédelmi tevékenységet. A munkavégzés közben talált munkavállaló számára a
bejelentésének helyszíni „lekérdezése” során derült ki, hogy 2021. augusztus 16.
napjától egy új céghez van bejelentve, így értelemszerűen még munkaszerződést sem
kapott a munkáltatótól a több mint egy hónap alatt. A munkaidő-nyilvántartást
egyébként naprakészen vezette (igaz a korábbi foglalkoztató nevében).
3. Békés megyében 2021. októberben a célvizsgálat során foglalkoztatás-felügyeleti
ellenőrzést tartottak egy telephely őrportáján. A helyszínen munkavégzés közben
találtak 1 öregségi nyugdíjas, munkaszerződéses munkavállalót. A munkavállaló
vagyonőr munkakörben végezte munkáját. A munkavállaló 2021. július 16. napjától
végezte munkáját a kft. részére, a foglalkoztató azonban csak 2021. augusztus 16-án
kötött írásos munkaszerződést a munkavállalóval. Az előbbieken túl megállapítást nyert,
hogy a foglalkoztató 4 havi munkaidőkeretben foglalkoztatja a helyszínen a
munkavállalót, valamint két váltótársát, azonban az alkalmazott munkaidőkeret kezdőés befejező időpontjait a foglalkoztató nem határozta meg részükre.
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2021. októberben egy tömegközlekedési cég
műszaki telepén helyszíni foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés megtartására
került sor, ahol 1 munkavállaló végzett munkát. A munkavállaló nyilatkozata szerint
2021. július 12-től dolgozik a telepen, a munkavégzésre vonatkozóan a munkáltató helyi
alkalmazottjával állapodott meg személyesen, szóban. A munkavállaló udvaros
munkakörben került foglalkoztatásra, feladata volt a telep takarítása, az udvar rendben
tartása, melyhez szükséges munkaeszközök (gereblye, seprű, lapát stb.) a telepen
rendelkezésre álltak, biztosítva voltak. A munkavállaló munkabére nettó 145.000,-Ft/hó,
melyet a munkavállaló részére, készpénzben a helyi alkalmazott fizetett ki. A
munkavállaló hétfőtől – péntekig 9 órától 17 óráig tartó munkaidőben dolgozott a
foglalkoztatása kezdetétől folyamatosan. A munkavállalónak a napi munkaidejéről
jelenléti ívet is kellett vezetnie, de az aktuális – 2021. október havi – munkaidőnyilvántartást a helyszíni ellenőrzéskor bemutatni nem tudta, mert az október havi
nyomtatványt, mint jelenléti ívet még nem kapta meg. A foglalkoztatás-felügyeleti
hatóság megállapította, hogy a munkáltató a munkavállaló foglalkoztatására
vonatkozóan bejelentést nem tett. A munkavállaló további 2 munkavállalót megnevezett
kollégáiként, a munkáltató esetükben sem teljesítette a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségét.
5. Budapesten 2021. októberben egy áruházban szombati napon ellenőrzött 6 takarító
közül, mind a 6 főt az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó bejelentési szabályok
megsértésével foglalkoztatta a munkáltató. A munkavállalókat hétköznapi
munkanapokra bejelentette a munkáltató, de mert – valószínűsíthetően – nem számított
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szombati napon ellenőrzésre, a szombati napra az egyszerűsített bejelentést már nem
tette meg.
6. Szintén Budapesten 2021. októberben helyszíni ellenőrzést tartottak egy
rendelőintézetben, ahol egy munkavállaló végzett munkát takarító munkakörben. A
munkavállaló előadta, hogy 2021.09.09-től próbaidőn van. Nyilatkozata szerint a
próbaidejére a munkáltatóval történt szóbeli és írásbeli megállapodás alapján
egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazzák. Munkarendje hétfőtől-péntekig,
heti 5 napban rendszeresen napi 6 óra 2021.09.09 óta. A munkavállaló úgy állapodott
meg a munkáltatójával, hogy a próbaideje letelte után, éppen az ellenőrzés napjától
kezdődően munkaviszonyban alkalmazzák, munkaviszonyát általános szabályok szerint
bejelentik, azonban ehhez a munkaviszonyhoz kapcsolódóan még nem írt alá
munkaszerződést. A munkáltató a munkavállaló 2021.09.09.-2021.10.03. közötti
időszakban történt egyszerűsített foglalkoztatását csak 2021.09.21-28. napokra
(összesen 6 napra) jelentette be. Az ellenőrzés napjára, a tanú nyilatkozatával
ellentétben, a munkáltató nem jelentette be a munkavállaló munkaviszonyát, az
egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó bejelentésére is csak ellenőrzés megkezdését
követően került sor, ami utólag nem fogadható el a jogsértés megszüntetéseként.
7. A célvizsgálat során Csongrád-Csanád megyében egy áruház területén takarítást végző
munkáltatót érintően foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzést kezdett a hatóság. Az
áruházban 7 takarító munkakörben alkalmazott munkavállaló végezett munkát. A
helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, miszerint a foglalkoztató
munkaviszony, illetve egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony keretében jelentette be a
takarítókat az adóhatóság felé. Két fő egyszerűsített foglalkoztatott vonatkozásában az
ellenőrzés napját érintően a bejelentés megtörtént, azonban a helyszínen bemutatott
munkaidő-nyilvántartások alapján azt megelőző napokban is végeztek munkát. Ezen
munkavégzéseket azonban nem jelentette be a foglalkoztató. További két fő esetében
pedig a munkaidő-nyilvántartás nem naprakészen került vezetésre.
8. Fejér megyében 2021. szeptember végén történt foglalkoztatás-felügyeleti hatósági
ellenőrzés, ahol egy vagyonvédelmi munkáltató 1 munkavállalója végzett munkát
munkaviszonyban, munkaszerződéssel, teljes munkaidőben. A munkavállaló vagyonőr
munkakörben dolgozott, bejelentése az illetékes adóhatóság felé megtörtént. Munkaidő
nyilvántartást szeptemberben nem vezetett. Foglalkoztatása 3 havi munkaidő keretben
történt, de részére munkaidő beosztás nem készült.
9. Győr-Moson-Sopron megyében 2021. szeptember végén foglalkoztatás-felügyeleti
hatósági ellenőrzés került lefolytatásra egy gyártakarítással kapcsolatosan. Megállapítást
nyert, hogy a munkáltató 4 takarító munkakörű munkavállalót foglalkoztatott
jogszerűen, írásba foglalt munkaszerződéssel és az adóhatóság felé történt bejelentéssel.
A munkavállalók munkaszerződéshez kapcsolódó tájékoztatója nemcsak a szokásos,
általános magatartási követelményeket határozta meg, hanem többek között még az
alábbiakat is:
- Munkaidőben tilos másik munkatárshoz odamenni, egymástól kérdezgetni,
beszélgetni.
- Az üzem területére bekapcsolt kézi telefont, élelmet bevinni tilos.
- Az üzem területére munkaidőben a dolgozóhoz látogató nem jöhet be.
- Tilos a modortalan magatartás, trágár beszéd.
A munkáltató a foglalkoztatásában álló munkavállalók rendes és rendkívüli
munkaidejéről a munkavégzés helyén naprakész munkaidő-nyilvántartást vezetett. A
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foglalkoztató a munkaidőre és a pihenőidőre, valamint a munkabér védelmére
vonatkozó jogszabályi előírásokat betartotta. (pozitív példa)
10. Hajdú-Bihar megyében a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kormánytisztviselői
helyszíni foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzést tartottak 2021. szeptember végén egy
ipartelep vagyonvédelmi feladatait ellátó foglalkoztatót érintően, ahol a munkáltató
foglalkoztatottja végezett munkát, aki a helyszínen a telephely nappali őrzését végezte.
A munkaidő-nyilvántartásban és az őrnaplóban feltüntetett munkavégzési napok egy
része nem került bejelentésre az illetékes adóhatóság felé. A foglalkoztató az ellenőrzés
során az írásos munkaszerződés és bejelentés nélküli foglalkoztatás tényét elismerte,
vállalta a megállapított szabálytalanságok megszüntetését és az ellenőrző hatósággal
együttműködött.
11. 2021. szeptember végén Heves megyében egy őrzési helyszínen került sor,
foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésre. A helyszínen 1 munkavállaló végzett
munkát, aki előadta, hogy egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló szóbeli megállapodás
alapján végzett munkát portásként a munkáltató részére munkája az ellenőrzés napján
reggel 6 órától másnap 6 óráig tart. Feladata a telephelyen portaszolgálat biztosítása, a
kapun be- és kiléptetés, műszakváltások alkalmával a dolgozók ellenőrzése. Munkabére
1.000,- Ft/óra volt, melyet átutalással kap meg a hónap végén. A munkavállaló
bejelentése az illetékes adóhatóság felé nem történt meg.
12. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy áruházban egy takarítási tevékenységet végző
munkáltatót érintően foglalkoztatási-felügyeleti hatósági ellenőrzést folytattak le, ahol a
munkáltató alkalmazásában 1 munkavállaló takarítást végzett az áruház területén.
Megállapítást nyert, hogy a helyszíni foglalkoztatás felügyeleti ellenőrzés
megkezdésének időpontjáig a munkáltató nem tett eleget bejelentési kötelezettségének,
és a munkaszerződést nem foglalta írásba.
13. Komárom-Esztergom megyében 2021. szeptember végén egy ellenőrzött munkavégzési
helyen a vagyonőrzési feladatokat 7 fő (ebből 2 fő saját jogú nyugdíjas) munkaviszony
keretében foglalkoztatott munkavállaló látta el. Munkáltató váltás miatt nevezett
munkavállalók 2021.09.14. nap munkaviszony kezdettel írásba foglalt
munkaszerződéssel az ellenőrzés napján rendelkeztek, azonban a munkáltató bejelentési
kötelezettségét az illetékes adóhatóság felé 5 munkavállaló esetében nem teljesítette a
munkába állást megelőzően, így érvényes bejelentéssel nem rendelkeztek az ellenőrzés
megkezdésekor. A munkáltató bejelentési kötelezettségét még az ellenőrzés napján – az
ellenőrzést követően – teljesítette. Az ellenőrzés alá vont munkavállalók hétfőtőlvasárnapig tartó munkanapokon 24 óra vagy 12 óra munkaidőben dolgoztak. A
helyszínen bemutatott – dolgozók által készített – 2021. szeptember havi munkaidőbeosztás nem felelt meg a törvényi előírásoknak, a tervezett munkanapokra a munkaidő
kezdetét és végét nem tartalmazta.
14. Nógrád megyében egy ipari telephely őrzését ellátó munkavállalók vonatkozásában
2021. év október elején helyszíni foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés
lefolytatására került sor. A munkavégzés közben talált, munkavállaló nyilatkozatában
foglaltak szerint egy Kft. foglalkoztatta, 2 váltótársa volt. Mindannyian 24 órás
szolgálatot láttak el, a munkaidő-beosztásukat írásban elkészítették egy hónapra előre.
Munkaidő-nyilvántartást írásban vezetett a munkáltató, a 2021. év október havi
nyomtatványt még nem kapták meg, így a tárgyhónapra még nem kezdték el vezetni a
munkaidő-nyilvántartást, azonban a szeptember havi munkaidő-nyilvántartások a
helyszínen bemutatásra kerültek. A munkavállaló jogviszonya rendezett volt, azonban a
váltótársaiként megnevezett 2 munkavállaló bejelentése nem történt meg.
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15. Pest megyében hatósági ellenőrzést tartottak 2021. októberben, ahol 2 munkavállalót
találtak munkavégzés közben, akik egy raktárban dolgoztak vagyonőrként. Az egyik
munkavállaló
bejelentése
munkaviszony
keretében
megtörtént,
aláírt
munkaszerződéssel azonban nem rendelkezett. A raktárbázis objektumvezetője szólt
neki, hogy szeptember 10-től változik a munkáltató. Az új munkáltatótól kapott egy
munkaszerződést, de – mivel az nem felelt meg neki – nem írta azt alá. Az új
munkáltatóval még nem találkozott, így tulajdonképpen senkivel sem állapodott meg a
foglalkoztatásában. A munkáltató ígért módosított munkaszerződést, de azt az
ellenőrzés napjáig nem kapta kézhez. Minden nap reggel 4 órától 13 óráig dolgozik,
pótlékot nem kapott a szeptemberi fizetéskor. A másik munkavállaló egyszerűsített
foglalkoztatottként dolgozik a munkáltatónál. Az ellenőrzés napján 7 órára jött
dolgozni, bejelentésére 10 órakor, de még az ellenőrzés megkezdése előtt került sor.
Munkaszerződést nem írt alá. Jelenléti ívet aznap nem írt alá. Több napot dolgozik egy
hónapban a munkáltatónál egyszerűsített foglalkoztatásban, de munkabért egy hónapban
egyszer kap.
16. Somogy megyében 2021. október elején a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzést
tartott egy áruház-takarítási feladatokat végző munkáltatóval kapcsolatosan. Az
ellenőrzött munkavégzési helyen egy fő munkavállaló - tanúvallomása alapján - 2021.
július 1. napjától írásba foglalt munkaszerződés alapján, egyéb takarító és kisegítő
munkakörben, 167.400 forint összegű havibér ellenében végzett munkát a Kft.
alkalmazásában. A munkavállaló munkaviszonyának bejelentése elkésetten (2021.
július 09. napján) - de a hatósági ellenőrzés megkezdését megelőzően - történt meg az
illetékes adóhatóság felé.
17. 2021. októberben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy vagyonvédelmi foglalkoztató
vonatkozásában a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság helyszíni ellenőrzést tartott egy
fémcsomagoló üzem portaszolgálatánál. A helyszíni ellenőrzés során 2 munkavállalót
találtak munkavégzés közben. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a munkáltató 5
munkavállalót 2021. február 01. és további egy munkavállalót 2021. augusztus 14.
napjától írásba foglalt munkaszerződés alapján, heti 40 óra teljes munkaidőben az
adóhatóság felé bejelentve, vagyonőr munkakörben foglalkoztatott. A helyszíni
ellenőrzés során a tanúként meghallgatott munkavállaló bemutatta írásbeli
munkaszerződését, mely alapján az alábbiak kerültek megállapításra. A munkáltató a
munkakör betöltését személy- és vagyonőri szakképesítés meglétéhez köti. A
munkavállaló munkaszerződésében alapbérként bruttó 180.000,-Ft/hónap összeg került
megállapításra, mely nem éri a 2021. évben érvényes garantált bérminimum bruttó
219.000,-Ft/hó összegét. A munkavállalók 24-48 órás szolgálatot látnak el írásbeli
vezénylés alapján. Bemutatásra kerültek továbbá korábbi, 2021. évhez fűződő
bérelszámoló lapok, mely alapján a munkáltató ténylegesen 180.000,-Ft/hó összegű
alapbért számfejt és fizet a munkavállaló részére, ugyanakkor éjszakai műszakpótlékot
elszámol és fizet a havi bérelszámolások alkalmával. A hatóság kötelezte a munkáltatót,
hogy a garantált bérminimum fizetésére vonatkozó különbözet fizesse meg.
18. Tolna megyében 2021. októberben foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés
lefolytatására került sor egy vagyonvédelmi munkáltatót érintően, ahol 2 munkavállaló
személy-és vagyonőr munkakörben volt foglalkoztatva. A foglalkoztató a 2
foglalkoztatottat egyszerűsített foglakoztatás (alkalmi munka) keretében kívánta
alkalmazni, azonban az ellenőrzés során bizonyítást nyert, hogy 2021. október
hónapban az egyik foglalkoztatott esetében 7, a másik foglalkoztatott esetében pedig 8
munkavégzési napon nem jelentette be az illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé a
foglalkoztatottak jogviszonyát.
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19. Vas megyében a célvizsgálat során egy telephely telepített őrállomásán tartottak
foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzést. Megállapítást nyert, hogy a munkáltató 3
személy- és vagyonőr munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára – a
munkavállalók nyilatkozata alapján – szabadságot nem adott ki a foglalkoztatás teljes
ideje alatt, hanem a munkáltató a havonta arányosan járó szabadságnapokat a hó végi
elszámolással kifizette. Ezen túlmenően a 3 munkavállaló számára – a munkavállalók
nyilatkozata alapján – a munkáltató nem biztosította havonta a munkabér elszámolásáról
szóló igazolást sem.
20. Veszprém megyében 2021. októberben egy telephely portáján foglalkoztatás-felügyeleti
ellenőrzést tartottak. Megállapítást nyert, hogy a munkáltató 4 fő vonatkozásában
késedelmesen tett eleget a foglalkoztatási jogviszony létesítésével kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének, továbbá 1 fő vonatkozásában megsértette a munkaidőnyilvántartási kötelezettségét. Az ellenőrzés során panasz érkezett, melyben kifejtésre
került, hogy a munkáltató egy másik telephely portáján egy munkavállalót írásos
munkaszerződés és adóhatósági bejelentés nélkül alkalmaz. A panasz megalapozott
volt, az abba foglaltak bizonyítást nyertek. A munkáltató az adóhatósági bejelentésnek
pótlólag eleget tett.
21. Zala megyében 2021.szeptember végén foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzést
tartottak egy vagyonvédelmi tevékenységet folytató munkáltatót érintően, ahol 2
vagyonőr munkakörű munkavállaló végzett munkát. A munkavégzési helyen további 3
munkavállalót is foglalkoztattak. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az egyik
munkavállaló 2021.05.16-tól írásban foglalt munkaszerződéssel, teljes munkaidőben,
vagyonőr munkakörben (szakirányú végzettséggel), bruttó 219.000 Ft/hó munkabér
ellenében és az adóhatóság felé teljesített munkaviszony-bejelentéssel végez munkát a
munkáltatónál. A munkáltató a munkavállalókat készenléti jellegű munkakörben
foglalkoztatta háromhavi munkaidő-keretben. Munkarendjük: hétfőtől vasárnapig tartó
beosztás szerint heti 2-3 nap pihenőidővel 08 órától másnap 08 óráig, illetve 08 órától
20 óráig tartott. A munkavállalók az alapbéren felül bérpótlékot nem kaptak, a
munkaszerződés szerint a fenti összegű munkabér a bérpótlékokat tartalmazza. A
munkavállalók által betöltött munkakörben megvalósult napi tevékenység megfelelt a
készenléti jellegű munkakör szabályainak. Az ellenőrzés napján a munkavégzési helyen
a munkáltató nem tudta bemutatni a 2021. szeptember havi munkaidő-nyilvántartást,
továbbá megállapítást nyert, hogy egy munkavállaló bejelentése nem történt meg.

