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1. Jogszabályi háttér
A fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági ellenőrzési terv készítési kötelezettségéről a
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019.(IV.23.). Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 29. §-a rendelkezik.
A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése szerint a szakmai irányító miniszter legkésőbb az
ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít a fővárosi és
megyei kormányhivatalok által lefolytatandó ellenőrzésekhez és gondoskodik annak az általa
vezetett minisztériumi honlapon történő közzétételéről.
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. §-a az
innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat és hatáskörébe utalja – többek között – a
foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos szakmai területek felügyeletét.
Az ellenőrzési tervben rögzítettek a munkavédelmi, foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzést végző
hatóságok 2021. évre tervezett ellenőrzéseire vonatkoznak.
2. Az ellenőrzési terv célja
A 2021. évre kiadott országos hatósági ellenőrzési terv célja volt többek között, hogy
meghatározza a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi, foglalkoztatás-felügyeleti
hatósági ellenőrzést végző szakterületei részére a 2021. évi hatósági ellenőrzési tervük
összeállításához szükséges szakmai követelményeket.
A célkitűzés teljesítése érdekében a szakmai irányító szerv a munkavédelmi és munkaügyi
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014.
(XII. 13.) Korm. rendelet 5. § e) pontja és 15. § (2) bekezdése alapján kidolgozta és közzétette a
hatósági ellenőrzés 2021. évi alapvető követelményeit rögzítő ellenőrzési irányelvet.
Az irányelvben általános elvként lett lefektetve, hogy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság fő
célja, hogy a rendelkezésre álló erőforrásaival minél hatékonyabban hozzájáruljon a gazdaság
további fehérítéséhez a munkaerőpiac területén. Ennek alapvető tényezője, hogy a
munkavállalók rendelkezzenek a tényleges munkaidejüknek megfelelő bejelentett jogviszonnyal.
A jogviszonyok rendezettsége hozzájárul a foglalkoztatottak számának növeléséhez, a
tisztességes munkáltatók indokolatlan versenyhátrányának csökkentéséhez, valamint a közterhek
igazságos és egyenlőbb megosztásához.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenység során törekedni kell az országosan egységes
feladatellátás további erősítésére, az eljárási határidők megtartására.
A prevenciót szolgáló hatósági tevékenység keretében, a 2021. évben is kiemelt figyelmet kell
fordítani a munkajogi előírások végrehajtását szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység
ellátására, az igényeknek megfelelő további erősítésére, oly módon, hogy az hatékonyan
elősegítse a munkaerő-piaci szereplők ismereteinek bővítését.
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A foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés elsődleges feladata a legsúlyosabb jogsértés, a bejelentés
nélküli foglalkoztatás feltárása, ezáltal a feketegazdaság visszaszorítása, a munkavállalók, illetve
a tisztességes vállalkozások alapvető érdekeinek védelme.
Kiemelt cél továbbá a munkához kapcsolódó garanciális jogok biztosításának vizsgálata, így
különösen a munkabérhez, valamint a Magyarország Alaptörvénye által is biztosított
pihenőidőhöz, éves fizetett szabadsághoz való jog érvényesülésének, illetve a mindezek alapját
képező, valóságnak megfelelő munkaidő nyilvántartására vonatkozó jogszabályok megtartásának
ellenőrzése.
A foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzést végző hatóságok – az erőforrások minél hatékonyabb
felhasználása érdekében – vizsgálataikat elsősorban a legsúlyosabb jogsértések feltárására
összpontosítsák. Az ellenőrzési célpontok kiválasztásánál vegyék figyelembe a megelőző
időszakban munkajogi jogsértésekkel leginkább érintett ágazatokat, a területi sajátosságokat,
illetve, hogy az ellenőrzésbe a megelőző időszakban be nem vont egy-egy ágazat is a vizsgálatok
része legyen.
3. Az ellenőrzés eszközei, típusai
A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok
•
•
•
•
•

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény,
a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm.
rendelet
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről,
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm.
rendelet.

A hatósági ellenőrzés típusa, eszköze
Típusa:
− Célvizsgálat: olyan – legkevesebb három hétig tartó – ellenőrzés sorozat, ami konkrét
ellenőrzési célra irányul (pl. foglalkoztatás jogszerűségének foglalkoztatás-felügyeleti
szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban) és nem öleli fel a foglalkoztatásfelügyeleti hatóságra vonatkozó jogszabályokban felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.
− Akcióellenőrzés: olyan, a célvizsgálattól rövidebb időtartamú ellenőrzés sorozat, ami konkrét
ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra vonatkozó
jogszabályokban felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.
Eszköze:
− helyszíni ellenőrzés,
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− adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés.
4. Az ellenőrzési tervben foglalt vizsgálatok
1. Országos akcióellenőrzések vagy célvizsgálatok
1. Az építőipari ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata
Célja: a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata, különös tekintettel arra,
hogy ezeknek a területeknek a vállalkozásai körében az elmúlt időszakban az ágazat
fellendülésével párhuzamosan nőtt a súlyos jogsértések száma.
Ütemezése: 2021. március-április
Ellenőrizendő időszak: alapvetően 2020. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.
2. A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásukra
vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására – különös tekintettel a harmadik
országbeli állampolgárok szabálytalan foglalkoztatására – irányuló akcióellenőrzés
Célja: a munkavállalók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése, illetve a tisztességes,
jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése.
Ütemezése: 2021. június-július
Ellenőrizendő időszak: alapvetően 2020. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.
3. A személy-és vagyonvédelmi tevékenységet, valamint a takarítási tevékenységet végző
munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata
Célja: a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata a bejelentés nélküli
munkavégzéssel korábban gyakran érintett területeken.
Ütemezése: 2021. szeptember-október
Ellenőrizendő időszak: alapvetően 2020. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.
2. Saját kezdeményezésű akcióellenőrzések vagy célvizsgálatok
A 2021. évben megtartásra került a kormányhivatalok foglalkoztatás-felügyeleti hatósági
ellenőrzési feladatkörben eljáró főosztályok részéről önállóan meghatározott ellenőrzéssorozat.
3. Társhatósági ellenőrzések
A különböző egyéb hatóságok kezdeményezésére, illetve bevonásával tartott közös ellenőrzések
a 2021. évben.
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5. Az ellenőrzési tervben foglalt akcióellenőrzések és célvizsgálatok megvalósulása
5.1 Az ellenőrzések általános tapasztalatai
A három ellenőrzéssorozat során a vizsgálatok alá vont 3 074 munkáltató 78%-ánál tártak fel a
hatóság munkatársai munkaügyi jogsértéseket, melyek az ellenőrzés alá vont munkavállalók
(8 460 fő) 65 %-át érintették.

A lefolytatott ellenőrzések ágazati megoszlása tekintetében az építőipar, a vagyonvédelem és az
„egyéb” ágazatok aránya kimagaslik, mely 2021. évi hatósági ellenőrzési tervben meghatározott
célellenőrzések tárgyköreire vezethetők vissza. Az ellenőrzési célpontok kiválasztása során a
foglalkoztatás-felügyeleti hatóság figyelembe vette a 2021. évre kiadott ellenőrzési irányelveket,
emellett azonban a közérdekű bejelentések és panaszok is befolyásolták a vizsgált munkáltatók
körét.
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Az ellenőrzéssorozatok idején vizsgálat alá vont munkáltatók által elkövetett szabálytalanságok
egy része olyan súlyos szabályszegésnek minősült, hogy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság
részéről összesen 1 103 db munkaügyi bírság került kiszabásra.
A „kisebb” súlyú szabálytalanságokat elkövető munkáltatók közül 458 esetben szabálytalanság
megszüntetésére történő kötelezés, míg 908 esetben szabálytalanságot megállapító
figyelmeztetés került kiadmányozásra.
A célellenőrzések során mindössze 22 esetben kellett harmadik országbeli munkavállalók
szabálytalan foglalkoztatása miatt munkaügyi bírságot alkalmazni.

Az ellenőrzött foglalkoztatók vonatkozásában jellemzően az alábbi szabálytalanságok miatt
kellett a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnak eljárnia:
- jogviszony (munkaviszony, illetve egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony)
bejelentésének elmulasztása, illetve munkaszerződés nélküli foglalkoztatás;
- munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos szabályok megszegése (hiányos, hamis
nyilvántartás, illetve nyilvántartás teljes hiánya);
- munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályok megszegése (munkaidő-beosztással,
munkaidőkerettel kapcsolatos rendelkezések megsértése, napi/heti munkaidővel és
munkaközi szünettel kapcsolatos jogsértések);
- garantált bérminimumra, illetve minimálbérre vonatkozó rendelkezések megszegése;
- pótlékokra (éjszakai, rendkívüli, munkaszüneti napon történő munkavégzés, műszakpótlék)
vonatkozó szabályok megsértése;
- egyéb jogsértések (szabadsággal kapcsolatos jogsértések; a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiadásának elmulasztása)
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5.2. Az építőipari ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának
célvizsgálata [2021. április 26. - május 14.]
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a 2021. évi országos hatósági ellenőrzési terv szerint 2021.
április 26. és május 14. között lefolytatta az építőipari ágazatban működő munkáltatók
foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálatát. Ezt a célzott vizsgálatot az indokolta, hogy ennek a
területnek a vállalkozásai körében az elmúlt időszakban az ágazat fellendülésével párhuzamosan
nőtt a súlyos jogsértések száma. Az építőiparban folyamatosan magas a feketefoglalkoztatás és
az ágazatban működő vállalkozások voltak felelősek a legtöbb munkavállaló bejelentésének
elmulasztásáért az elmúlt években. Az építőipari ágazatot kevésbé érintették a koronavírus
világjárvány következményei, így nem kényszerült olyan mértékű leállásra mint például a
vendéglátás. Az előzőeken túl ennek az ágazatnak a célvizsgálata mellett szólt az is, hogy az
ellenőrzést végző kollégák javarészt az építőiparban gyakran jellemző „nyílt terepen”
végezhették a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzéseket, ami egészségvédelmi
szempontból jelentős tényező a világjárvány idején.
A célvizsgálat az építőiparra fókuszált, így ellenőrzések történtek többek között autópályák,
hotelek, hidak, társasházak, családi házak, éttermek építésén, különböző festési, felújítási
munkálatokkor, aszfaltozás, földmunka, burkolás során, különböző bontási, javítási és újítási
munkálatok végzésekor.
A célvizsgálat egyik kiemelt célpontja a feketefoglalkoztatás feltárása volt, mely az
építőiparban évek óta a leggyakoribb szabálytalanság és ebből ágazatból kerül ki messze a
legtöbb bejelentés nélküli munkavállaló. Az ellenőrzésbe vont 2 520 munkavállalóból 32,18 %
(811 munkavállaló) jogviszonya volt rendezetlen. Megállapítható volt, hogy az építőiparban
dolgozó munkavállalók közül minden 3. foglalkoztatottat érintett a feketefoglalkoztatás
valamilyen formája a célvizsgálat során.
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 az építőiparban a feketefoglalkoztatás 93 %-a a bejelentés elmulasztásával
valósul meg. (Hozzá kell azonban tenni ez nem csak az építőipar sajátossága, minden ágazatban
a bejelentés elmulasztása a kimagasló megjelenési forma a feketefoglalkoztatással
kapcsolatosan.)
A munkaszerződés nélküli foglalkoztatás volt még mérhető a célvizsgálat során A
feketefoglalkoztatás esetében az írásos munkaszerződés nélküli foglalkoztatást az újonnan
létesített munkaviszony esetében tárták fel, a frissen felvett munkavállalók néhány napig írásos
munkaszerződés nélkül dolgoznak, azonban bejelentésükre sor kerül. A hiányosság oka
többnyire adminisztratív jellegű, az jellemzően az ellenőrzés nélkül is pótlásra került volna.
A feketefoglalkoztatás többi megjelenési formája – teljes munkaidőben történő munkavégzés
részmunkaidőben történő bejelentése és színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás –
ritkábban fordulnak elő. Meg kell azonban jegyezni a részmunkaidős foglalkoztatás kapcsán,
hogy pl.: Bács-Kiskun, Baranya, Komárom-Esztergom megyében az eljáró kormánytisztviselők
több alkalommal is azt tapasztalták, hogy a munkáltatók hivatalosan részmunkaidőben
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foglalkoztatják a munkavállalókat, ezzel szemben a gyakorlatban a munkavállalók egész nap
munkát végeznek. Ezt nagyon nehéz bebizonyítani, mert általában a munkavállalók nem merik
elmondani, hogy a rendes munkaidőn felül „túlórázni” szoktak, vagy akár hétvégén is van
munkavégzés, illetőleg ezeket a munkaidőket nem tartják nyilván. A részmunkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló általában nagyon jól tudja, hogy mit kell nyilatkozni, ő a
munkáltató oldalán áll. Munkavállalói támogatás hiányában ennek a jogsértésnek a bizonyítása
jelentős nehézségekbe ütközik. A tapasztalatok szerint ez a szabálytalanság gyakori, de az esetek
döntő többségében a munkájukat féltő munkavállalók nem mernek munkáltatójukkal szemben
nyilatkozni.
A célvizsgálat adatai szerint nem jellemző a harmadik országbeli állampolgárok engedély
nélküli foglalkoztatása, mindössze 6 ilyen munkavállalót foglalkoztattak munkavállalási
engedély nélkül a fővárosban.

A feketefoglalkoztatás során leggyakrabban úgy valósul meg a jogsértés, hogy a munkavégzés
megkezdése előtt szóban egyszerűsített foglalkoztatásban állapodnak meg a felek, de a
munkavállalók bejelentése nem történik meg az ellenőrzés megkezdése előtt. A bejelentések
elmaradása esetén a munkáltatók változatos magyarázatokkal próbálták kimenteni magukat, pl.
nem tudta elérni a könyvelőt; úgy tudta, hogy a könyvelő bejelentette a munkavállalót; nem ért
rá reggel, mert annyi dolga volt; elfelejtették bejelenteni, a munkaszerződés elkészítése
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folyamatban van. A jogsértések okaként gyakori hivatkozási alap még a jogszabályok
ismeretének hiánya, a határidők rövidsége, próbamunka és a szakemberhiány is.
A munkavállalók gyakran úgy nyilatkoztak – egyértelműen előzetes munkáltatói kioktatás
hatására –, hogy csak az ellenőrzés napján kezdtek dolgozni, leplezve ezzel az esetleg hosszabb
ideje fennálló jogsértést („mindenki ma kezdett”).
Ami a bejelentés nélküli foglalkoztatás „motivációját” illeti, két eshetőség fordul elő az
építőiparban. Egyrészt (és sajnos ez a gyakoribb) egyáltalán nem áll a munkáltató szándékában
bejelenteni a munkavállaló jogviszonyát, mely egyértelműen a közterhek elkerülése miatt
történik, másrészt – főleg nagyobb, egyszerűsített munkavállalói létszám esetében – egy-egy
munkanap bejelentése véletlenül elmarad, amit egyébként a munkaidő-nyilvántartáson fel is
tüntetnek. A munkáltatók elmondásuk szerint szakemberhiánnyal küzdenek, így ezt a hiányt egyegy napot dolgozó „idegen” alkalmazottakkal pótolják. Ilyen esetekben sokszor az iratok hiánya
miatt, feledékenységből elmarad az alkalmi munkavállalók jogviszonyának bejelentése.
Ott azonban, ahol a közterheket kívánják elkerülni, – és ez a nagyobb réteg – teljesen
mindegy, hogy munkaerőhiány vagy munkanélküliség (munkaerő többlet) van, nem teszik
meg a bejelentéseket.
A foglalkoztatás-felügyeletéről szóló új jogszabályok által bevezetett előírások még teljesen
ismeretlenek voltak a munkáltatók és könyvelők körében. Az ellenőrzési tapasztalatok szerint az
új előírásoknak a feketefoglalkoztatás visszaszorítása érdekében történt bevezetése egyelőre még
nem fejtette ki hatását, az ellenőrzéssel érintett építőipari vállalkozók az új előírások
következményeivel csak akkor szembesültek, amikor ellenőrzés alá kerültek és utólagos,
legalább 30 napos bejelentést várt el tőlük a hatóság.
A versenyelőny megszerzése és megtartása érdekében a munkáltatók továbbra is „bevállalják”
egy esetleges hatósági elmarasztalás következményeit, de valószínűleg még nem minden
munkáltató tudja, hogy a bejelentés nélküli foglalkoztatás esetén kiszabott bírságszankció mellett
számolniuk kell azzal is, hogy a munkavállalókat az ellenőrzés időpontjától számított 30 napra
visszamenőleg be is kell jelenteniük teljes munkaidőre, és ebből kifolyólag járulékfizetési
kötelezettségük is keletkezik az adóhatóság felé.
A tudatos jogsértést támasztja alá az a gyakorlat is, hogy sok esetben a helyszíni ellenőrzés
megkezdését követően – munkavállalói telefonos jelzés hatására – a munkáltatók pár percen
belül bejelentik az illegálisan dolgozó alkalmazottakat. Ez szintén arra utal, hogy a jogsértő
munkáltató ismeri jogszabályi kötelezettséget és a bejelentés teljesítésének előírt módját,
valamint a bejelentés megtételéhez szükséges munkavállalói adatokkal már a munka megkezdése
előtt rendelkezik. Ugyanakkor – bízva a hatósági ellenőrzés adott napokon, időszakban való
elmaradásában – azt a bejelentés megtételével megbízott könyvelőirodának csak abban az
esetben adja meg, illetve saját maga csak akkor teljesíti törvényi kötelezettségét, ha már
elkerülhetetlen a bejelentés teljesítése.
Főleg a nehezen megközelíthető helyeken tevékenykedő munkáltatók bíztak a hatósági
ellenőrzés elmaradásában, az elmenekülés lehetőségében. Érezhető volt az a tudatos magatartás,
nyilatkozat a dolgozók részéről, amire a munkáltatók oktatták ki őket a szabálytalanságok
feltárásának megakadályozása érdekében.
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Akadnak azonban „pozitív” példák is. Csongrád-Csanád megyében a 2020. évhez képest, az
építőipari ágazatban csökkent a bejelentés nélküli foglalkoztató munkáltatók száma, valamint
kevesebb a „fekete munkások” száma is. A munkáltatók elmondásai szerint gazdasági érdekük
fűződik ahhoz, hogy a munkavállalókra hosszú távon tudjanak számítani, és ehhez a tisztességes
munkabér kifizetésén felül, elengedhetetlen a biztosítotti jogviszony megléte, azaz a
munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése. A foglalkoztatói
nyilatkozatok szerint az építőipart kevésbé érintették a világjárvány következményei,
folyamatosan tudtak dolgozni. Számos foglalkoztató panaszkodott, hogy nincs kellő számú,
megbízható, szakképzett munkaerő az építőiparban, így még a világjárvány kellős-közepén sem
engedhették meg maguknak, hogy „feketén” foglalkoztassák a munkavállalóikat, mert akkor
azonnal elmentek volna dolgozni más munkáltatóhoz.
Probléma továbbá az alvállalkozói láncolat is. Itt a fővállalkozó – alvállalkozó – további
alvállalkozók láncolataiból következően a sor végén vannak azon munkáltatók, amelyek kisebb
vállalkozások lévén a kétkezi, fizikai munkákat végzik el és – elmondásuk szerint – már szinte rá
vannak kényszerülve arra, hogy szabálytalanul foglalkoztassanak munkaerőt, mivel a sor végére
érve kevés pénz jut a vállalkozásnak az elvégzendő munkáért. A munkáltatók bíztak abban, hogy
tevékenységüket nemcsak ellenőrzés, hanem az egyéb adó- és járulékfizetési kötelezettségeik
mellőzésével tudják megoldani. De akadt olyan is, amikor a bejelentés nem szándékosan, hanem
a napi feladatok hosszú sora miatt véletlenül nem történt meg időben.
A munkáltatók ellenőrzése az építőiparban, egyes esetekben továbbra is hosszadalmas
ügyintézést igényel az alvállalkozói láncolatok felderítése és az együttműködés hiánya miatt. Az
építés-kivitelezési munkaterületeken változatlanul komoly ellenőrzési feladatokat jelent a
foglalkoztató kilétének megállapítása. A megrendelőt, fővállalkozót általában nem érdekli
(legalábbis a tapasztalatok ezt mutatták), hogy a munkaterületen munkát végző munkavállalók
kinek az alkalmazásában állnak és a foglalkoztatásuk bejelentése megtörtént-e. A hatóság
munkatársainak az építkezésen kell felkutatniuk azt, hogy mely cég foglalkoztatja a
munkavállalót/kat, mert több esetben csak annak a becenevét ismerték, aki szólt nekik, hogy van
építőipari segédmunkára lehetőség. Ezeket a munkavállalókat sem foglalkozás egészségügyi
orvos, sem munkavédelmi szakember nem látja, a legalapvetőbb szabályokkal sincsenek
tisztában és csak reménykednek, hogy valaki valamikor kifizeti őket.
Vegyes a kép például Hajdú-Bihar megyében, ahol az ipari létesítések esetében a
generálkivitelező jellemzően az alvállalkozó lánc legalsó szintjéig befolyással tud lenni,
elvárás részéről a lehető leginkább szabálykövető magatartás, ennek megfelelően a
feketefoglalkoztatás ritkán fordul elő, az nem jellemző. A kisebb beruházások esetében a
munkáltatók foglalkoztatási gyakorlata a generálkivitelezőhöz igazodik. Amennyiben az
építkezést felvállaló cég szabályosan tevékenykedik, az irányadó előírásokat teljesíti, akkor
többnyire a foglalkoztatási gyakorlata, valamint az általa bevont alvállalkozók tevékenysége is
jogkövető. Amennyiben az építkezésnek nincs „ténylegesen” felelős és állandó lebonyolítója,
esetleg a tulajdonos igyekszik az elvégzendő tevékenységekhez kivitelezőket találni, ott
gyakrabban fordul elő jogsértés, bejelentés nélküli foglalkoztatás is.
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Általánosságban elmondható, hogy az építőipari ágazatban is súlyos problémát jelent a
munkaerőhiány. Igaz ez mind a szakképzettséget igénylő munkakörök (kőműves, burkoló,
villanyszerelő, ács), mind a szakképzettséget nem igénylő munkakörök (segédmunkás) esetében.
Mindezek mellett érdekes adat a feketefoglalkoztatás igen magas aránya.
Az építőipari ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata
összességében hasonló tapasztalatokkal zárult, mint a 2019. évi építőipari célvizsgálat.
•

•

•

•
•
•

•

•

A célvizsgálat 899 vállalkozás - 2 520 munkavállalóját érintő - foglalkoztatási
gyakorlatát vizsgálta. Az ellenőrzések a munkáltatók 83 %-nál (743 db) tártak fel a
vizsgálatba vont munkavállalók 71%-át (1 783 fő) érintő valamilyen munkaügyi
jogsértést, ami egybevág a 2019. évben lefolytatott építőipari célvizsgálaton
tapasztaltakkal, ahol a hatóság 956 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a
foglalkoztatók 81 %-nál (778 db) tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés
alá vont 2 697 munkavállaló 73 %-át érintették (1 976 fő).
A legtöbb munkavállalót érintő szabálytalanság a munkaidő-nyilvántartás hiánya volt.
Az építőiparban rendszerint egyáltalán nincs munkaidő-nyilvántartás, ami elfedi az
egyéb szabálytalanságokat is.
Az ellenőrzésbe vont 2 520 munkavállalóból 32,18 % (811 munkavállaló) jogviszonya
volt rendezetlen. Ez az elmúlt évek országos adataitól pozitívabb ugyan, de hasonló, mint
a 2019. évi építőipari célvizsgálat során tapasztaltak. Megállapítható, hogy az
építőiparban dolgozó munkavállalók közül minden 3. foglalkoztatottat érintett a
feketefoglalkoztatás valamilyen formája a célvizsgálat során.
Az építőiparban a feketefoglalkoztatást a munkáltatók legtöbbször szándékosan követik
el.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzést megnehezítik, továbbá a
feketefoglalkoztatást segítik elő az építőiparban jelentkező alvállalkozói láncolatok.
A munkavállalóknak a munkaszerződésekben megállapított munkabért, illetve a
jogszabály alapján járó pótlékokat a munkáltatók kifizetik. Nyilatkozatok alapján
azonban érzékelhető, hogy a munkavállalók lényegesen nagyobb összegű
munkabérért dolgoznak, de ez az összeg, vagyis a munkaszerződésben rögzített és
valóságban kifizetett különbözet már „adó- és járulékmentes”.
A foglalkoztatás-felügyeletéről szóló új jogszabályokat valószínűleg még nem minden
munkáltató ismeri, a célvizsgálaton szembesültek a munkáltatók azzal, hogy kiszabott
bírságszankció mellett számolniuk kell azzal is, hogy a munkavállalókat az ellenőrzés
időpontjától számított 30 napra visszamenőleg be is kell jelenteniük teljes munkaidőre, és
ebből kifolyólag járulékfizetési kötelezettségük is keletkezik az adóhatóság felé.
Általánosságban elmondható, hogy az építőipari ágazatban is súlyos problémát jelent a
munkaerőhiány, melyet a koronavírus járvány tovább fokozott.

5.3. A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra
vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzése [2021.
június 21. - július 30.]
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A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a 2021. évi hatósági ellenőrzési terv szerint 2021. június 21.
és július 30. között lefolytatta a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a
foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzést. Ezt a
célzott vizsgálatot a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az ellenőrzési tapasztalatai alapján az
utóbbi években minden nyáron visszatérően megtartja, így a jelentés nem csak az idei, hanem az
elmúlt évek (2015-től) „nyári” akcióellenőrzésein szerzett reprezentatív adatok
összehasonlítására is kitér, rámutatva e tárgykörben a foglalkoztatási gyakorlat alakulására.
Az összehasonlítás azonban csak az egyes évek ellenőrzései során keletkezett adatok arányai
tekintetében tehető meg leginkább, mivel az abszolút számok összevetetése nem mutatna valós
képet, hiszen az – eredetileg ebben az évben is három hetesre tervezett – ellenőrzéssorozat az
idén kétszer annyi ideig tartott, mint az előző években.
Az első három héten – 2021. június 21-től 2021. július 9-ig terjedő időszakban – a
feketefoglalkoztatás feltárására irányuló akcióellenőrzés során a foglalkoztatás-felügyeleti
hatóság a harmadik országbeli állampolgárok szabálytalan foglalkoztatására fókuszált.
A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatos szabálytalanságok száma a
környező országok EU csatlakozását követően meredeken esett, azonban a magyar
munkaerőpiac védelme továbbra is szükségessé teszi a foglalkoztatás szabályosságának
ellenőrzését.
Az ilyen jellegű feladatok hatékony lebonyolításához jellemzően társhatósági együttműködés
szükséges, így az első három hétben lefolytatott vizsgálatok során jelentős számú közös
ellenőrzés történt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (továbbiakban: OIF)
munkatársaival, amelynek eredményeképpen a korábbi években a „nyári” akcióellenőrzéseken
azonos időszak alatt átlagosan feltárt esetek száma közel hatszorosára, a szabálytalansággal
érintett munkavállalók száma – egy évet kivéve – a négyszeresére emelkedett. (2018-ban volt
hasonló számú a szabálytalansággal érintett harmadik országbeli munkavállalók száma, amikor
egy kiemelt esetben szintén az idegenrendészeti hatósággal történt közös ellenőrzés Zala
megyében.)
Az akcióellenőrzés során felmerült annak indokoltsága, hogy a feketefoglalkoztatással
szembeni társhatósági együttes fellépés kampányszerűen indokolt a nyári időszakban,
különös tekintettel az építőiparban tapasztalható visszaélésekre, így az építőipar
ellenőrzésére nagyobb hangsúly került. Ezt alapvetően az ágazatban működő munkáltatók
foglalkoztatási gyakorlata indokolta, mivel ezeknek a vállalkozásoknak körében az elmúlt
időszakban folyamatosan magas volt a súlyos jogsértések száma. Mindezeket figyelembevéve az
akcióellenőrzés tervezett három hetes intervalluma további három héttel került
meghosszabbításra. Ennek köszönhető, hogy 2021. évi nyári akcióellenőrzés során a tavalyi
akcióellenőrzéshez képest 338 munkáltatóval többet ellenőriztek a hatóság munkatársai és az
ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma is 788 fővel volt több a 2020. évi nyári
akcióellenőrzéshez képest.
A második három hetes időszakban a közös ellenőrzések leginkább a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal és a rendőrség területi szerveivel, valamint a munkavédelemi hatósággal történtek,
melyek eredményesek voltak. Különösen nagy segítséget jelentettek a nagyobb építkezések
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ellenőrzésénél a rendőrség munkatársai, akik a terület lezárásával biztosították az ellenőrzések
hatékony végrehajtását.
Ez a nyári akcióellenőrzés is a „szokásos” tapasztalatokat hozta feketefoglalkoztatás
vonatkozásában, továbbra is a munkaviszonyban foglalkoztatottak bejelentésének elmulasztása
a leggyakoribb előfordulási forma, emellett jelentős az egyszerűsített foglalkoztatás keretében
dolgozók bejelentésének elmulasztása is. Megállapítható, hogy a feketefoglalkoztatás több
mint 89 %-a a bejelentés elmulasztásával valósult meg az akcióellenőrzés során.
A korábbi évekhez hasonlóan a feketefoglalkoztatás az építőipari ágazatban volt a legjellemzőbb.
A munkáltató és a munkavállalók sok esetben az alkalmi foglalkoztatásról szóban állapodnak
meg egymással, ami a legtöbbször kimerül a munkaidőről és a munkabérről történő
megállapodásban. Az alacsonyabb képzettségű vagy képzetlen munkavállalók általában nap
végén megkapják a munkabérüket. Ugyanakkor a munkáltatók többször panaszkodtak arra, hogy
bizonytalanok a munkavállalók másnapi megjelenésében, illetve munkára kész állapotukban,
gyakori a fluktuáció, nehéz megbízható munkaerőt találni.
A fővárosban már megszokott, hogy nagy számban találkoznak a hatóság munkatársai az
építőipart érintő foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzések során ukrán – esetenként más harmadik
országbeli – állampolgárságú munkavállalókkal. Bár a Magyarországgal szomszédos harmadik
országbeli állampolgárokra vonatkozó könnyített munkavállalás lehetőségével élve ritka az,
amikor a tartózkodási vagy munkavállalási szabályok megsértésével alkalmazzák az ukrán
munkavállalókat, a munkaszerződés és bejelentés nélküli foglalkoztatás sajnos teljesen általános
az ő körükben is. Egyre gyakrabban találkozni olyan ukrán munkavállalókkal, akik nem magyar
anyanyelvűek, így meghallgatásuk akadályokba ütközik, mert a helyszínen egyetlen olyan
személy sincs, aki tolmácsolni tudna.
Győr-Moson-Sopron megyei tapasztalat, hogy a korábbi években megtartott akcióellenőrzéssel
ellentétben több – elsősorban az építőipari ágazatban tevékenykedő – foglalkoztató esetében
nyert megállapítást, hogy saját jogú nyugdíjas munkavállalót foglalkoztattak (8 ilyen
munkavállalót talált a hatóság). Közülük a legidősebb saját jogú nyugdíjas munkavállaló 1947ben született, vagyis 74 éves volt. A foglalkoztatók nyilatkozata szerint nemcsak
kényszerűségből foglalkoztattak saját jogú nyugdíjas munkavállalókat, hanem arra tekintettel is,
hogy ők 2019. január 1. napjától már nem minősülnek biztosítottnak, ezért a foglalkoztatóknak a
közterhekkel kapcsolatos megtakarítás miatt nagyon kedvező a foglalkoztatásuk. Több
foglalkoztató szerint a nyugdíjas munkavállalók munkabérigénye is kisebb, mint a fiatal- és
középkorú munkavállalóké, illetve ezek a munkavállalók a több évtizedes szakmai gyakorlat és
tapasztalat miatt megbízható szakembereknek számítanak.
Mivel a nyugdíjasok már nem minősülnek biztosítottnak, nem kell a foglalkoztatásukat
bejelenteni sem. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott nyugdíjas esetén
azonban a bejelentési kötelezettség nem változott, tehát a bejelentést továbbra is meg kell tenni a
munka megkezdése előtt. Nógrád megyében is egyre többször találkoznak nyugdíj mellett
dolgozó munkavállalókkal, akiket azonban gyakran elmulasztanak egyszerűsített foglalkoztatotti
jogviszonyba bejelenteni.
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Vas megyében az ellenőrzések során egy új jelenséggel találkoztak az ellenőrzést végzők az
építőiparban. Tapasztalataik szerint számos esetben a tetőkön, állványokon kizárólag csak egyéni
– KATA-s – egyéni vállalkozók dolgoztak, újabban szinte minden építőipari szakmunkás
végzettségű személy „kiváltja az ipart”. Ők sokszor vagy csak egyedül dolgoznak – elmondásuk
szerint környékünkön már nem lehet megfizetni a segédmunkásokat, mivel 20-25 ezer Ft a
napidíjuk – vagy páran „összeállnak” és csapatban végzik a munkát, együtt vesznek nagyobb
értékű gépeket és komplett kivitelezést is vállalnak.
Budapesten az építkezéseken nem ritka, hogy szabálytalanul foglalkoztatott fiatalkorú
munkavállalókat foglalkoztatnak. Gyakori, hogy a 16 évnél idősebb munkavállalót szerződés és
bejelentés nélkül foglalkoztatják, és emellett még a törvényes képviselő hozzájárulása is
hiányzik, legalábbis a helyszínen az nem állapítható meg.
Nagyobb építkezések ellenőrzésekor gyakorlatilag nem lehet eredményes és hatékony ellenőrzést
tartani rendőri segítség nélkül, így az akcióellenőrzés időszakában több olyan ellenőrzési napot
szerveztek Budapesten, amikor nagyméretű építkezéseken nagyobb ellenőri létszámmal, és
társhatóságokkal közösen (jellemzően a rendőrhatósággal, a munkavédelmi hatósággal, az
adóhatósággal, és az idegenrendészeti hatósággal) hajtottak végre helyszíni ellenőrzéseket.
Ilyenkor az eredményes és hatékony ellenőrzések érdekében alapos előkészítő tevékenység előzi
meg a vizsgálatokat. A javasolt építkezési helyszíneket előzetesen megtekintik, azokról
fényképek készülnek, és részletes, egyénre szabott ellenőrzési akcióterv alapján van kijelölve az
ellenőrzésben a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, illetve a rendőrség részéről résztvevők
feladata. Az alapos felkészülések és eligazítás eredményeképp szinte minden szervezett
ellenőrzési helyszínen sikerült időben lezárni a területeket, és meggátolni, hogy munkavállalók
elhagyják a helyszínt, melyre többször is történt kísérlet, de a közreműködő rendőrök ezt
többnyire meg tudták akadályozni.
Az új szabályozást – miszerint a feketefoglalkoztatással érintett munkavállalót 30 napra
visszamenőleg kell bejelenteniük – nehezen értik meg és fogadják el a szabálytalanságot
elkövető munkáltatók. Többen a felháborodásuknak adtak hangot emiatt, hiszen meglepődtek,
hogy a korábban, általuk hosszú éveken át megszokott (a költségeikbe bekalkulált) és
jelentéktelennek tartott munkaügyi/foglalkoztatás-felügyeleti hatósági szankciók után az
adóhatóság szankcióihoz közelítő jogszabályi szigorítás történt.
A munkaszerződéseket a munkába állást követően foglalják írásba, vagy írásba foglalt
munkaszerződést egyáltalán nem kötnek. Ennek oka a munkáltató székhelye/telephelye és a
munkavégzési hely között meglévő földrajzi távolság, illetve a munkáltatók gondatlansága, azaz
nem fordítanak kellő figyelmet a jogviszony létesítésére. Sokszor a foglalkoztatás bejelentése az
adóhatóság felé megtörtént, de a munkaszerződés aláírása elmarad. Abban az esetben, amikor a
munkáltató a bejelentési kötelezettségének rendben eleget tett, azonban munkaszerződést a
munkavállalóval nem kötött, nem feltétlenül beszélhetünk szándékosságról, sokkal inkább arról,
hogy a munkáltató számára a bejelentés mellett e jogszabályi kötelezettség teljesítése már nem
volt olyan fontos.
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Esetenként előfordult, hogy a munkavállalók részmunkaidőben történő bejelentése valójában
teljes vagy magasabb heti munkaidőben történő munkavégzést leplezett, ennek bizonyítása
azonban körültekintő vizsgálatot igényel. A munkavállalók nem mernek a munkáltatójuk ellen
nyilatkozni, holott tudják, hogy bejelentésük nem a foglalkoztatásnak megfelelő. Ismerik és
kényszerűségből elfogadják ezt a munkáltatói magatartást azzal együtt, hogy a későbbiekben
jelentős hátrányt szenvednek. („Ha nem teszik, majd jön helyetted más.”)
A színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás nem gyakori, az akcióellenőrzésen 3 esetben
fordult elő 4 munkavállalót érintően. Vas megyében néha tapasztalták az utóbbi években terjedő
gyakorlatot az építőipari munkáltatóknál, hogy megbízási szerződést írattak alá a
foglalkoztatottal, jellemzően egy építési folyamat egy kisebb, önálló részének a megjelölésével
(pl. egy-két napos tetőfelújítás, vagy térkövezés, stb.).
Az akcióellenőrzés adatai szerint a harmadik országbeli állampolgárok engedély nélküli
foglalkoztatása, idén jóval többször – összesen 18 esetben – került feltárásra (2015-ben két
esetben 2016-ban 2017-ben 2018-ban és 2019-ben szintén három esetben 2020-ban hat esetben).
A szabálytalanság összesen 24 munkavállalót érintett, amelynél 2015 óta csak egyszer, a 2018.
évi akcióellenőrzésén talált a hatóság több ilyen szabálytalansággal érintett munkavállalót.
Ez a magas szám az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal lefolytatott hatékony,
gyors és szakszerű közös ellenőrzéseknek köszönhető, melyek az építőiparon túl más
ágazatokra, többek között a feldolgozóiparra is kiterjedtek.
(A fent említett 2018. évi három ügyben összesen 26 munkavállaló volt engedély nélkül
foglalkoztatva, de ebből az egyik ellenőrzés során 24 fő volt érintett, amely ügyben szintén az
idegenrendészeti hatósággal történt közös ellenőrzés.)
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A bejelentések elmaradásának legfőbb okai között három típust lehet megkülönböztetni:
a) szándékos jogsértés (adó, illetve járulék elkerülés miatt),
b) nem megfelelő tájékozottság, téves jogértelmezés,
c) adminisztrációs hiba, „könyvelők mulasztása”.
Az első kategória esetén tisztázni kell, hogy a foglalkoztatás-felügyeleti jogsértések – hasonlóan
a legtöbb közigazgatási jellegű jogsértéshez – objektív jellegűek, így nincs jelentősége azok
értékelésénél a szándékosságnak, vagy gondatlanságnak, mint a büntetőjog területén.
Ettől függetlenül az ellenőrzések során felmerülnek információk, amelyek (vagy a körülmények
alapján, vagy a munkáltatók nyílt tényközlése alapján) a jogsértések okaival kapcsolatban
szándékosságra, illetve egyéb okokra utalnak.
Ezek az információk azért fontosak a hatóság számára, mert kiindulási pontot adnak ahhoz, hogy
segíteni tudja a jogkövetésre törekvő foglalkoztatókat, abban, hogy hogyan kerüljék el a jövőben
a hibákat, illetve a még nem ellenőrzött munkáltatókat abban, hogy már ellenőrzés nélkül is
alapvetően jogszerűek legyenek. Ez a tevékenység hosszú évek óta a tájékoztatási, felvilágosítási
munka keretében zajlik.
Természetesen ezek az eszközök nem minden esetben működhetnek, mert ha nincs meg a
szándék a jogkövetésre, akkor a tájékoztatás, felvilágosítás hatástalan.
a) szándékos jogsértés
Egyes munkáltatók elmondásuk szerint bíznak az ellenőrzés elmaradásában (kis esély az
ellenőrzésre), esetleg az ellenőrzés megakadályozásában (munkavállalóik több esetben elhagyják
a helyszínt). Ha a munkavégzés nehezen megközelíthető helyen van, az átlagos szemlélő
számára nem látható a munkavégzési hely, akkor a foglalkoztatók még hajlamosabbak
„elfelejteni” a munkavállalók jogviszonyának bejelentését. Volt olyan foglalkoztató is, aki
nyíltan felvállalta a hatósági ellenőrzés során, hogy tudatosan, a közterhek kifizetésének
elkerülése miatt foglalkoztatott jogsértően munkavállalót. A foglalkoztató arra hivatkozott, hogy
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az elmúlt években jelentősen megemelt minimálbér és garantált bérminimum indokolta jogsértő
magatartását és a ritka ellenőrzések miatt neki még így is megéri.
Szándékos magatartásra utalnak azok az „általános” tapasztalatok, melyek sokszor
visszaköszönnek az ellenőrzéseken, így az, hogy a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés
megkezdését követő rövid időn belül bejelentik a munkavállaló(ka)t az adóhatóság felé, vagy az
a tipikusnak mondható tapasztalat, hogy a munkavállalók a „jól betanultak szerint” azt
nyilatkozzák meghallgatásukkor, hogy éppen a hatósági ellenőrzés napján kezdtek munkát
végezni („ma van az első munkanapom”, „csak ma kezdtem”, „ma jöttem először dolgozni”
stb.). Ennek ellenére a „meddig tart a munkaidő” kérdésre többen is azt nyilatkozzák, hogy „néha
8, néha 9 órát szoktam dolgozni”.
A „feketén” foglalkoztató munkáltatók zöme a bejelentést tudatosan azért mulasztotta el, mert
ezzel járulékot került el, és ebből következően a munkaerőt olcsóbban tudta foglalkoztatni. A
munkabér kézből („zsebbe”) történő fizetése egyaránt kedvező a foglalkoztatónak is és a
foglalkoztatottnak is. Mivel mindkét fél érdekelt abban, hogy illegális bérkifizetés történjen, így
ennek bizonyítása egyre inkább nehézségekbe ütközik. A helyszíni ellenőrzéskor a
munkavállalók tanúként való meghallgatása az elmúlt időszakokhoz képest nehézkesebbé vált, a
„fekete” munka jegyzőkönyvben történő rögzítése bonyolultabbá vált. Ennek oka egyrészt az,
hogy a munkáltató félrevezeti a dolgozóját, miszerint ha bevallja az illegális munkavégzést,
akkor őt meg fogják büntetni, illetve ha a munkáltató kap azért bírságot, mert a dolgozója
bevallotta a szabálytalanságot, akkor a büntetést a munkavállalónak kell majd megfizetnie. A
másik, nehézséget okozó tényező a munkáltató ellenőrzéshez tanúsított hozzáállása volt, gyakran
akadályozták a bizonyítást mindenféle ürügyet felhozva a bejelentés elmaradására, másrészt az
illegálisan foglalkoztató munkáltatók egymással is olyan kapcsolatban állnak, hogy igyekeznek
megnehezíteni az ellenőrzésünk hatékonyságát (pl. építkezés helyszínén, piacon, stb., olyan
helyen, ahol egy időben több munkáltató tevékenykedik, egymást „riadóláncszerűen” értesítik a
hatóság megjelenéséről).
A munkáltatók többsége tudatában van annak, hogy a legsúlyosabb szabálytalanság elkövetése
miatt bírságszankcióval kell számolniuk, azonban az eddigi bírságolási gyakorlat nem jelentett
visszatartó erőt a „szándékosan” szabálytalanul foglalkoztató munkáltatóknak, mivel a
bírságokat „bekalkulálták” a szabálytalan működésükbe.
Az új jogszabályi változások miatt a feketén foglalkoztatott munkavállalót visszamenőlegesen 30
napra vonatkozóan kell bejelenteni az adóhatóság felé. Ennek a szabályozásnak a hatása, még
nem értékelhető, ahhoz hosszabb időszak adatai szükségesek.
Az ellenőrzések tapasztalatai szerint az egyszerűsített foglalkoztatás régóta meglévő szabályait
jól ismerik a munkáltatók, a koronavírus-járvány miatt azonban sokan közülük
költségcsökkentési okokból mulasztották el az adóhatósági bejelentést. Az egyszerűsített
foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása
hátterében tehát nagyobbrészt valószínűleg a közterhek megfizetésének elkerülése és az időbeli
korlátok kijátszása állhat.
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b) nem megfelelő tájékozottság, téves jogértelmezés
Még mindig előfordul a munkáltatók részéről az a kifogás, hogy folyamatosan változik a
jogszabályi környezet (annak ellenére, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény az elmúlt 9 évben nem változtatott a munkaviszony létesítésekor fennálló
alakszerűséggel kapcsolatban és az állami adó- és vámhatóság felé történő előzetes bejelentési
kötelezettség sem módosult).
Előfordul az ügyfelek részéről adóhatóságra történő „mutogatás”, ugyanis számukra elmondásuk
szerint nem egyértelműek a bejelentésre vonatkozó adminisztrációs szabályok, iránymutatások.
c) adminisztrációs hiba, „könyvelők mulasztása”
Feketefoglalkoztatás esetén a munkáltatók továbbra is gyakran hivatkoznak arra, hogy a
könyvelőjük mulasztása miatt maradt el a munkavállalók jogviszonyának bejelentése, a
könyvelők pedig legtöbbször arra hivatkoznak, 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. Az építőipari munkáltatók esetében
szinte kivétel nélkül „remélem a könyvelőm bejelentette” mondattal kezdődnek az ellenőrzések,
azonban az eredményeink alapján látható, hogy sajnos a munkavállalók jogviszonyának
bejelentése igen gyakran elmarad. Tipikus könyvelővel kapcsolatos magyarázatok például a
„nem tudta elérni a könyvelőt”, ”úgy tudta, hogy a könyvelő bejelentette a munkavállalót”
mondatok. Egyéb kifogásként előfordult még, hogy a munkáltatók adminisztrációs hiba miatt
nem tudták bejelenteni a munkavállalót.
Több esetben találkoztak – főleg Vas megyében – olyan építőipari munkáltatóval, aki bár egyéni
vállalkozó, de maga is „egyszerű” szakmunkásként a helyszínen dolgozik a foglalkoztatottjával.
Elmondásuk szerint nem értenek az „ilyen papírmunkákhoz”, a könyvelőjük csinálja helyettük,
és vagy ők felejtik el felhívni a könyvelőt a munka megkezdése előtt, vagy a könyvelő elfelejti
bejelenteni az egyéni vállalkozó – általában egy fő – munkavállalóját. Amikor a könyvelővel
való egyeztetés nehézkesnek bizonyul a hatóság felhívja a vállalkozó figyelmét a telefonos
applikációval való bejelentés lehetőségére, de tapasztalatok szerint a régi szakemberek közül
sokan nem tudják illetve nem is akarják használni az új „elektronikai vívmányokat”.
A munkáltatók, illetve a munkáltatók képviselőinek a könyvelő mulasztására történő hivatkozása
nem fogadható el, mivel a munkáltató felelőssége a jogszerű foglalkoztatás feltételeinek
biztosítása, illetve a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok betartása. Ezt a felelősséget nem
lehet áthárítani – a munkavállalók garanciális jogai védelme érdekében – másra.
A bejelentés nélküli foglalkoztatás mellett kiemelkedőek a munkaidő-nyilvántartásokkal
kapcsolatos jogsértések (hamis, illetve kettős nyilvántartás). A munkaidő-nyilvántartással
összefüggő egyik 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). Általános vélemény szerint
az illegális foglalkoztatáshoz képest elenyésző hibának minősül a munkaidő-nyilvántartás
vezetése, így a naprakészségét sem tartják elég fontosnak a vállalkozások. A munkaidővel
kapcsolatos adatok – egy-egy munkanapra vonatkozó – hiányos nyilvántartása mögött
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figyelmetlenség, feledékenység, a következetesség hiánya mutatkozik, szándékosság nem
feltételezhető a munkáltatók részéről.
Szándékos munkáltatói magatartásra utal viszont az az eset, amikor a munkaidő-nyilvántartás
nincs a munkavégzés helyén, ami leggyakrabban azt jelenti, hogy egyáltalán nincs is ilyen
nyilvántartás a munkáltatónál. 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 ellenőrzési tapasztalat szerint, nem veszik komolyan sem a foglalkoztatók, sem pedig a
munkavállalók a munkaidő-nyilvántartás vezetését. Valószínűsíthetően ennek több esetben az
állhat a hátterében, hogy nem a jelenléti íven feltüntetett munkaidő képezi a bérszámfejtés
alapját, így annak vezetését plusz tehernek veszik. A munkavállaló nem az azon feltüntetett órák
után kéri / kapja a bérét, hanem az általa vagy esetleg a művezető által vezetettek alapján.
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.
Továbbra is gyakori szabálytalanság egyszerűsített foglalkoztatásnál, hogy a munkáltató a
munkavállaló munkaidejével kapcsolatos adatokról nyilvántartást nem vezet, és az úgynevezett
minta-munkaszerződés sem került írásba foglalásra, ami a foglalkoztatót mentesítené a
nyilvántartási kötelezettség alól.
A vizsgálat tapasztalatai szerint gyakran előfordult a munkaidő-beosztás szabályainak
megsértése, melynek hátterében egyrészt a jogszabályok ismeretének hiánya, másrészt a
rendkívüli munkavégzés leplezésére irányuló szándék állt. A munkaidő-beosztás szóban történő
megbeszélése, módosítása mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről nehezen
követhető és így nehezen is számolható el a munkabér, illetve az esetleges rendkívüli munka,
ami nem utolsó sorban személyes munkahelyi konfliktusokhoz is vezethet.
Munkabérrel kapcsolatos szabályok érvényesülése az elmúlt években pozitív irányba mozdult.
A rendezett munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók esetében a munkáltatók igyekeznek
megfelelni ezen előírásoknak, a munkabért pótlékokkal együtt a törvényes határidőn belül
megfizetik. Bács-Kiskun megyei tapasztalat, hogy sok esetben a szakmunkásokat is
segédmunkásként jelölik meg a munkaszerződésekben, eltitkolva a szakmunka végzését, így
nem kell garantált bérminimumot megfizetni a munkavállaló részére. A legnehezebb ellenőrizni
a rendkívüli, illetve a hétvégi munkavégzést, ugyanis legtöbbször a munkavállalók sem merik
elmondani, hogy túlóráznak, vagy éppen hétvégén is munkát végeznek.
A munkáltatók a garantált bérminimumra vonatkozó jogszabályt ismerik és alkalmazzák.
Elmondások alapján a problémát az jelenti, hogy vannak olyan munkakörök, amelyekkel
kapcsolatban jogszabály nem ír elő végzettségi kritériumot, vagy nem tudják a munkáltatók,
hogy van-e jogszabályi előírás adott munkakörre, és ha van, akkor azt melyik jogszabály rendezi.
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Az idén tovább emelkedett kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum miatt a
hatóság fokozottan ellenőrizte a béremelések gyakorlati megvalósulását, ám a
szabálytalanság mindössze 6 munkavállalót érintett, ami alátámasztja az elmúlt évek
tapasztalatát, hogy a szabálytalanság továbbra sem fordult elő tömegesen.
A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó
jogszabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés összességében az alábbi
tapasztalatokkal zárult.
• Az akcióellenőrzés 1 304 vállalkozás - 3 759 munkavállalóját érintő - foglalkoztatási
gyakorlatát vizsgálta. Az ellenőrzések a munkáltatók 79 %-nál tártak fel a vizsgálatba
vont munkavállalók 64%-át érintő valamilyen munkaügyi jogsértést.
• Az előző évek akcióellenőrzéseihez képest a szabálytalan munkáltatók aránya a 2.
legalacsonyabb, a jogsértéssel érintett munkavállalók aránya – a 2015. évben mértekkel
„holtversenyben” – a legalacsonyabb volt (64 %).
• Az ellenőrzésbe vont 3 759 munkavállalóból 27,59 % (1 037 munkavállaló) jogviszonya
volt rendezetlen. Ez az adat alacsonyabb a 2020. évben mért adatoktól, amikor az
ellenőrzött munkavállalók 34,70 %-át érintette a feketefoglalkoztatás valamelyik formája.
• Az elmúlt két évhez viszonyítva mérséklődés figyelhető meg, mely egybevág a 2021. év
első félévében tapasztaltakkal, de ez az arány nem mondható alacsonynak, mivel 2015ben és 2016-ban lényegesen kedvezőbb adatok voltak tapasztalhatóak a nyári
akcióellenőrzések tekintetében.
• A feketefoglalkoztatás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a hatóság munkatársainak
és a legtöbb munkavállalót is ez a szabálytalanság érintette.
• Az ágazatban ellenőrzéssel érintett munkavállalók számához viszonyítva az
építőiparban dolgozók 38,69 %-át foglalkoztatták feketén, mely az utóbbi évek
„legbiztatóbb” adata, annak ellenére, hogy a munkavállalók több mint egyharmadát
érintette a feketefoglalkoztatás.
• A bejelentések elmaradásának legfőbb okai között három típust lehet megkülönböztetni:
a. szándékos jogsértés (adó, illetve járulék elkerülés miatt)
b. nem megfelelő tájékozottság, téves jogértelmezés
c. adminisztrációs hiba, „könyvelők mulasztása”
• A munkaidő-nyilvántartással és munkaidő-beosztással kapcsolatos szabálytalanságok
száma továbbra is jelentős, melyek elfedik az esetleges egyéb szabálytalanságokat is.
• Harmadik országbeli állampolgárok engedély nélküli foglalkoztatását az idén jóval
többször, 24 munkavállalót érintően tárta fel a hatóság, ami az Országos
Idegenrendészeti Főigazgatósággal lefolytatott hatékony, gyors és szakszerű közös
ellenőrzéseknek köszönhető, melyek az építőiparon túl más ágazatokra, többek között a
feldolgozóiparra is kiterjedtek.
• A gazdaságfehérítési célok megvalósítása érdekében - különös tekintettel az
építőiparban tapasztalható visszaélésekre – fokozott számú társhatósági közös
ellenőrzés történt.
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5.4. A személy-és vagyonvédelmi tevékenységet, valamint takarítási tevékenységet végző
munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata [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 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.
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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
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.
A személy-és vagyonvédelmi, valamint takarítási ágazatban működő munkáltatók
foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata az alábbi tapasztalatokkal zárult.
• 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. A 2017. évben lefolytatott vagyonvédelmi célvizsgálaton tapasztaltakhoz
képest az eredmények javuló képet festenek, ahol a hatóság 1 026 munkáltatót
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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
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.

6. Saját kezdeményezésű akcióellenőrzések vagy célvizsgálatok
A kormányhivatalok foglalkoztatás-felügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységeinek
tájékoztatása alapján minden kormányhivatal tartott önálló akcióellenőrzést vagy
célvizsgálatot 2021. évben.
Ezeken az ellenőrzéseken a hatóság munkatársai országosan összesen 989 munkáltató
foglalkoztatási gyakorlatát vizsgálták.
2021-ban a legtöbb saját kezdeményezésű vizsgálatsorozat - a kiemelt ágazatok tekintetében - a
kereskedelemben valósult meg. A szektorban történő célzott ellenőrzések három megyében
(Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas) valósultak meg.
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A vendéglátás területén történt még egynél több saját kezdeményezésű célellenőrzés (BácsKiskun, Hajdú-Bihar).
A feldolgozóipar és a mezőgazdaság területét is ellenőrizték a kormányhivatalok, előbbi Tolna,
utóbbi Békés megyében történt.
Két megyében folytattak le szűkebb, speciálisabb munkáltatói körhöz kapcsolódó ellenőrzést.
Csongrád-Csanád megyében, a faipari szektorban azon belül a fatelepek, a tüzép telepek, bútor
gyártók, fafeldolgozó üzemek vonatkozásában történt célzott ellenőrzés. Komárom-Esztergom
megyében pedig a gyógyszertárak vizsgálatára került sor.
Speciális munkavállalói csoportot érintő saját kezdeményezésű célvizsgálat is volt 2021.
évben, ugyanis Jász-Nagykun-Szolnok megye területén „az állami munkaerő piaci alapokból
támogatásban részesült munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a
foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatása” tárgyú ellenőrzés került
lefolytatásra.
További hat kormányhivatal tartott egy-egy kiemelt jogsértéshez kapcsolódva saját
kezdeményezésű célvizsgálatot.
A munkaidő-nyilvántartásra és munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok célvizsgálatára került
sor Pest megyében. Munkaidő-nyilvántartással, pihenőidővel és szabadsággal kapcsolatos célzott
ellenőrzés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos saját
kezdeményezésű vizsgálatsorozat pedig Nógrád megyében volt.
Heves megyében, a munkabér mértékével, valamint a munkabér védelmével, továbbá a
szabadság mértékével és kiadásával kapcsolatos foglalkoztatási gyakorlatra irányuló saját
tervezésű célvizsgálat valósult meg.
A feketefoglalkoztatás visszaszorítására is figyelemmel Zala megyében a munkaviszony
bejelentésének vizsgálatára került sor az építőipari ágazatban.
Somogy megyében a saját tervezésű célellenőrzés elrendelése a foglalkoztatás alapvető
szabályainak ellenőrzésére irányult, különös tekintettel a mezőgazdasági, a szálláshelyszolgáltatási, illetve vendéglátóipari tevékenységet is folytató munkáltatók körét.
További négy megyében részben a járványhelyzetre való reakció miatt is a hatóság kísérleti
jelleggel új ellenőrzési módszerekkel kapcsolatos ellenőrzéssorozatot végzett.
Baranya megyében, illetve Győr-Moson-Sopron megyében iratbekérésen alapuló munkaügyi /
foglalkoztatás-felügyeleti távellenőrzést folytatott le. A távellenőrzés alapját az adta, hogy az
ellenőrzések egy része lefolytatható oly módon, hogy a hatóság – legalábbis az ügy kezdeti
szakaszában – nem tart helyszíni ellenőrzést, nem vesz fel személyes kontaktust az ellenőrzés alá
vont ügyféllel, hanem elektronikus úton kér adatszolgáltatást, illetve a munkaügyi iratok
bemutatását. A munkáltató foglalkoztatási gyakorlatának vizsgálata ebben az esetben kizárólag a
foglalkoztatással kapcsolatban keletkezett munkaügyi iratok, valamint a munkáltatói nyilatkozat
alapján történik.
A távellenőrzés során a munkáltatónak lehetősége nyílik arra, hogy a hiányos vagy nem
megfelelően elkészített dokumentumokat utólag korrigálja, és a szabályoknak megfelelő
formában küldje be a hatóság részére. Az ellenőrzés eredménye így nyilvánvalóan nem mutat
valós képet az adott munkáltató jogkövető magatartásának helyzetéről, azonban azzal az
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előnnyel járhat, hogy a munkáltató úgymond „rendbe szedi” a munkaügyi iratait, másfelől, egy
későbbi ellenőrzés veszélyeztetettségének tudatában elősegítheti a jogkövető magatartás
kialakulását.
További újító jelleggel került lefolytatásra az előzetes munkáltatói tájékoztatáson alapuló
munkaügyi célvizsgálat, melyre Budapesten és Veszprém megyében került sor az év első két
hónapjában. A célvizsgálat előtt a budapesti, illetve a Veszprém megyei székhelyű vállalkozások
közül meghatározásra került egy ellenőrzésre javasolt szűkebb csoport, akik a célvizsgálat
tényéről előzetesen értesítésre kerültek. A munkáltatóknak a megküldött tájékoztatás miatt
lehetőségük nyílt arra, hogy a hiányos vagy nem megfelelően elkészített dokumentumokat az
ellenőrzés előtt korrigálják, az esetleges mulasztásaikat (mint pl. a munkavállalók
jogviszonyának elmaradt bejelentését) pótolják.
Ezeknek az új módszereknek a célja nem elsősorban a munkáltató jogsértő gyakorlatának
feltárása, hanem a hatóság jelenlétének tudatosítása különös tekintettel a járványhelyzetre,
az ellenőrzések számának növelésével az ellenőrzéssel való „fenyegetettség” érzetének fokozása,
és ezáltal - közvetett módon - a munkáltatók jogkövető magatartásának elősegítése volt.
A saját kezdeményezésű akcióellenőrzések és célvizsgálatok sokrétűsége miatt részletesebb
kimutatás nem lehetséges, azonban elmondható, hogy a 2021. évi ellenőrzési tapasztalatokkal
egybevágó jogsértéseket követtek el a munkáltatók.

Megye

Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest Főváros
Csongrád-Csanád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

Saját kezdeményezésű célellenőrzés 2021.

vendéglátás
iratbekérésen alapuló munkaügyi távellenőrzés
mezőgazdaság
munkaidő-nyilvántartás, pihenőidő, szabadság
előzetes munkáltatói tájékoztatáson alapuló
munkaügyi célvizsgálat
faipar
kereskedelem
iratbekérésen alapuló foglalkoztatás-felügyeleti
hatósági távellenőrzés
vendéglátás (strandok)
munkabér, szabadság
az állami munkaerő piaci alapokból
támogatásban részesült munkavállalók
jogviszonyának vizsgálata
gyógyszertárak
munkaidő-nyilvántartás
munkaidő-beosztás, munkaidő-nyilvántartás
alapvető szabályok (mezg, vendéglátás)
kereskedelem
feldolgozóipar
kereskedelem (szabadság-kiadás, pótlékok)
előzetes munkáltatói tájékoztatáson alapuló
munkaügyi célvizsgálat
munkaviszony bejelentés az építőiparban
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7. Társhatósági ellenőrzések
A társhatóságok közreműködésével 2021. évben 2 903 munkaügyi / foglalkoztatás-felügyeleti
ellenőrzés zajlott, mely az összes vizsgálat 20,2 %-át jelenti. Ez a magas szám a 2021. június 21.
és július 30. között a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra
vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzésre vezethető vissza.
Egyfelől az akcióellenőrzés egyik kiemelt feladata a harmadik országbeli állampolgárok
szabálytalan foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések megtartásának vizsgálata volt, mely
miatt társhatósági együttműködés történt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal.
Másfelől a kormány gazdaságfehérítési céljának megvalósítása érdekében az akcióellenőrzés
során felmerült annak indokoltsága, hogy a feketefoglalkoztatással szembeni társhatósági
együttes fellépés kampányszerűen indokolt a nyári időszakban, különös tekintettel az
építőiparban tapasztalható visszaélésekre, így különböző hatóságokkal (Nemzeti Adó-és
Vámhivatal, rendőrség, építésfelügyeleti hatóság, munkavédelem) is ellenőrzések történtek.
A munkavédelmi hatósággal 859 közös ellenőrzés történt.
A fenti akcióellenőrzésen túl a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Felderítő
Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztályának megkeresése alapján 2021. június 1. napján
került sor az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal együtt a munkacélú kizsákmányolás
beazonosítását és felszámolását célzó Közös Akció Nap lebonyolítására.
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal - a korábbi évek során már kialakított szakmai
együttműködésére alapozva - hatékonyan, gyorsan és szakszerűen valósultak meg az
ellenőrzéssorozatok és 2021. évben 337 közös ellenőrzés került végrehajtásra.
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal szoros az együttműködés, melyet a már
fentebb említett közös ellenőrzéssorozatok is jól bizonyítanak. A harmadik országbeli
munkavállalók munkavállalási engedélyek meglétének/érvényességének az ellenőrzése, illetve az
adatszolgáltatás, információátadás gördülékenyen működik a két hatóság között, mely főleg a
külföldi tulajdonban álló sütőipari munkáltatók ellenőrzésekor realizálódik. A helyszíni
ellenőrzések során a szakügyintézők munkáját segítette az Idegenrendészeti Hatóság
adatbázisából rendelkezésre álló információ a harmadik országbeli állampolgárok
munkavállalási és tartózkodási engedélyére vonatkozóan. Az ellenőrzések kiterjedtek a harmadik
országbeli munkavállalók foglalkoztatási körülményeire, a munkaterületen foglalkoztatott
munkavállalókat érintően a munkavállalási engedély, illetve az idegenrendészeti hatóság által a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedély meglétére,
annak érvényességére, a munkaszerződés írásba foglalására, valamint a foglalkoztatásnak az
adóhatóság felé történő teljesítésére.
A kormányhivatalokban működő társszervekkel a munkaügyi/foglalkoztatás-felügyeleti
hatóság társhatósági együttműködésének alapját, a kormányhivatalok által összefogott „Éves
Összevont Ellenőrzési Terv” képezte 2021-ban, így történtek közös ellenőrzések a
fogyasztóvédelmi hatósággal, a közlekedési hatósággal, és a népegészségügyi hatósággal is.
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Történtek ellenőrzések továbbá a kormányhivatalok szociális és gyámügyi feladatokat,
munkaerő piaci feladatokat ellátó hatóságaival is.
Bács-Kiskun megye például több helyszínen engedély nélküli idősotthoni szolgáltatásnyújtással
kapcsolatban folytatott le a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság társhatósági ellenőrzést a
kormányhivatal szociális és gyámügyi feladatokat ellátó hatóságával közösen.
Nagyobb számban természetesen a kormányhivatalok munkavédelmi hatóságával voltak még
közös ellenőrzések.
A rendészeti szervek továbbra is gyakran működtek közre a foglalkoztatás-felügyeleti
ellenőrzések során. Az utóbbi években a legtöbb közös ellenőrzés a rendőrséggel történt, mely a
hosszú évek során kialakult pozitív tapasztalatoknak köszönhető. A rendőrségnek a helyszíni
ellenőrzéskor a személyi igazolványt bemutatni nem tudó munkavállalók személyazonosságának
megállapításában és a helyszín biztosításában meghatározó szerepe van.
A rendőrség közreműködésére több ágazat ellenőrzésekor is sor került, de kiemelhető e téren is
az építőipar, emellett akkor került sor leginkább a rendőrhatóságok igénybe vételére, ha
• nagy munkavállalói létszámra lehet számítani és/vagy
• éjszaka kerül sor az ellenőrzésre, és/vagy
• a munkáltató részéről agresszívabb fellépés várható, és/vagy
• ha korábban történt már foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés adott
munkavégzési helyen, de az ott tapasztaltak miatt indokoltnak tűnt rendőrökkel
megismételni, mert pl. korábban többen elhagyták a helyszínt.
A 2021-ben a rendőrhatósággal közösen 788 ellenőrzésre került sor.
Ki kell emelni a próbavásárlások intézményét, mely a fogyasztóvédelmi hatóság és az
adóhatóság által lefolytatott ellenőrzések során rendszeresen előfordul. Ezek nagy segítséget
jelentenek a munkavégzés bizonyítása tekintetében, mivel egy-egy próbavásárlás után a
kiszolgálást később már nem tudják meg nem történtté tenni a munkáltatók.
A közös ellenőrzések kezdeményezése megyénként változó, sok esetben a társhatóságok
felkérésére történik, azonban számos alkalommal a kormányhivatalok foglalkoztatás-felügyeleti
hatósági ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységei kezdeményezik az együttműködést.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzési feladatot ellátó hatóságok beszámolói szerint a
társhatósági együttműködések hatékonyan zajlottak, egymás munkáját segítve, kiegészítve jártak
el az érintettek. Kisebb nehézséget az ellenőrzések lefolytatásához szükséges időtartamok
eltérése okozott, ami azonban az ellenőrzések eltérő jellegéből adódik.
Pozitív viszont, hogy a közös ellenőrzések előkészítési fázisában a hatóságok egymástól több
releváns adathoz, érdemi információhoz jutnak. Lehetőség van a helyszíni ellenőrzés során
információcserére.
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8. Összegzés
•
•

•

•

•
•

Az akcióellenőrzések és célvizsgálatok során a vizsgálatok alá vont 3 074 munkáltató
78%-ánál tártak fel a hatóság munkatársai munkaügyi jogsértéseket, melyek az
ellenőrzés alá vont munkavállalók (8 460 fő) 65 %-át érintették.
Az építőiparban lefolytatott célvizsgálat során az ágazatban a feketefoglalkoztatás
mérséklődött, de ennek ellenére továbbra is nagymértékű és összességében az ott
tapasztaltak nem tértek el a 2019. évben lefolytatott építőipari célvizsgálattól, a „trendek”
nem változtak a két célvizsgálat között.
A nyári akcióellenőrzés (a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a
foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló
akcióellenőrzés) tapasztalatai az előző évek hasonló akcióellenőrzéseihez képest
pozitívabbak, a szabálytalan munkáltatók aránya a 2. legalacsonyabb, a jogsértéssel
érintett munkavállalók aránya – a 2015. évben mértekkel „holtversenyben” – a
legalacsonyabb volt (64 %).
A személy-és vagyonvédelmi, valamint takarítási ágazatban működő munkáltatók
foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata során a 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.
A társhatóságokkal történő együttműködés során 2021-ben a legtöbb közös ellenőrzés, a
munkavédelmi hatósággal valósult meg, de a rendőrséggel is nagyszámú közös
ellenőrzés került lefolytatásra.
2021. június 21. és július 30. között a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége
érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló
akcióellenőrzés egyik kiemelt feladata a harmadik országbeli állampolgárok szabálytalan
foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések megtartásának vizsgálata volt, mely miatt
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•
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kiemelt társhatósági együttműködés történt az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatósággal. Másfelől a kormány gazdaságfehérítési céljának megvalósítása
érdekében az akcióellenőrzés során felmerült annak indokoltsága, hogy a
feketefoglalkoztatással szembeni társhatósági együttes fellépés kampányszerűen indokolt
a nyári időszakban, különös tekintettel az építőiparban tapasztalható visszaélésekre, így
különböző hatóságokkal (Nemzeti Adó-és Vámhivatal, rendőrség, építésfelügyeleti
hatóság, munkavédelem) is ellenőrzések történtek.
A társhatóságokkal való több éves együttműködés pozitív tapasztalatai továbbra is
alátámasztják a közös ellenőrzések létjogosultságát.
Saját kezdeményezésű ellenőrzéseken a hatóság munkatársai országosan összesen 989
munkáltató foglalkoztatási gyakorlatát vizsgálták.
A célzott ellenőrzéseknek kiemelt szerepe van abban, hogy az adott megyében egy
speciálisabb munkáltatói kör, vagy ritkábban ellenőrzött terület foglalkoztatási
gyakorlatáról átfogóbb képet kaphasson a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság.

