
Összefoglaló jelentés

a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a
foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására

irányuló akcióellenőrzéséről

[2019. június 17. - július 5.]

A munkaügyi hatóság a 2019. évi hatósági ellenőrzési terv szerint 2019. június 17. és július 5.
között lefolytatta a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra
vonatkozó jogszabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzést. Ezt a célzott vizsgálatot a
munkaügyi hatóság az ellenőrzési tapasztalatai alapján az utóbbi években 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.

A munkaügyi hatóság célja idén is a foglalkoztatók által elkövetett legsúlyosabb jogsértések
feltárása volt.

Ennek megfelelően az akcióellenőrzés elsősorban az alábbi szabálytalanságok feltárására
irányult:

· a foglalkoztatási jogviszonyok rendezettsége, különös tekintettel az írásba foglalt
munkaszerződés és bejelentés nélküli, illetve színlelt szerződéssel történő foglalkoztatásra,
a 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.

Az akcióellenőrzés során a hatóság munkatársai a célpontok kiválasztásakor törekedtek arra,
hogy minden nemzetgazdasági ágazatban a munkáltatók minél szélesebb körét ellenőrizzék. A
„nyári szezon” miatt nagyobb figyelmet kapott az építőipar (lakóparkok, társasházak, családi
házak építése), a vendéglátás (étterem, fagylaltozó, lángosos, söröző, pizzéria, kávézó, cukrászda,
gyorsbüfé), valamint a kereskedelem (ruházati üzlet, élelmiszerlánc üzlet, ajándékbolt,
használtcikk kereskedés, mobiltelefon üzlet, zöldség-gyümölcs árusító hely).
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Szintén előtérbe kerültek az úgynevezett „egyéb” ágazatok (fitneszterem, tetováló szalon,
klímaszerviz, call center, fodrászat, futárszolgálat, takarítási tevékenység) és a vagyonvédelmi
(áruházak, hulladéktelepek, rendelőintézetek, szórakozóhelyek, irodaházak őrzése) munkáltatók
ellenőrzésére, melynek egyik oka hogy 2019-ben az ellenőrzési irányelv kiemelt hangsúlyt helyez
ezeknek a területeknek vizsgálatára, így biztosítva az ott dolgozó munkavállalók jogait.

A munkaügyi ellenőrzések és eljárások egy része még folyamatban van, így a megállapítások a
jelentés elkészítésekor ismert tényeken, adatokon alapulnak.

1. Ellenőrzési adatok

Az akcióellenőrzés 870 vállalkozás - 2 532 munkavállalóját érintő - foglalkoztatási gyakorlatát
vizsgálta. Az ellenőrzések a munkáltatók 82 %-nál tártak fel a vizsgálatba vont munkavállalók
74%-át érintő valamilyen munkaügyi jogsértést.

Az előző évek akcióellenőrzéseihez képest a szabálytalan munkáltatók aránya a második
legalacsonyabb. A jogsértéssel érintett munkavállalók aránya az idei ellenőrzési adatok alapján
kis mértékben emelkedett a tavalyi adatokhoz képest (72 %).
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Ami a megyei bontást illeti változó a szabálytalan munkáltatók aránya, míg Baranya, Komárom-
Esztergom, Pest, Somogy és Veszprém megyében az ellenőrzött munkáltatók mindegyikénél
találtak valamilyen szabálytalanságot a munkaügyi hatóság munkatársai, addig Győr-Moson-
Sopron megyében az ellenőrzött munkáltatók 25 %-ánál találtak hiányosságokat, így - csakúgy,
mint tavaly - magasan itt volt a legkedvezőbb helyzet az akcióellenőrzés időszakában, ami a
jogkövető munkáltatókat illeti. Szintén kedvezőbb tapasztalatok voltak Vas megyében, ahol
„csak” a munkáltatók felénél volt valamilyen szabálytalanság, illetve Csongrád és Zala megyében,
ahol a munkáltatók kétharmada foglalkoztatott szabálytalanul, ami az országos adatoktól
alacsonyabb arány.
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A „nyári” szezonra tekintettel az akcióellenőrzések hagyományosan a feketefoglalkoztatás
visszaszorítására törekednek, mivel ilyenkor a legaktívabb az építőipar, továbbá rengeteg az
időszakos munkahely, ahol fokozottan jelen van ez a szabálytalanság.
Az ellenőrzésbe vont 2 532 munkavállalóból 35,58 % (901 munkavállaló) jogviszonya volt
rendezetlen.

Nyári akcióellenőrzés 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma 4600 4032 3402 3119 2532
Feketén foglalkoztatott munkavállalók száma 961 996 1157 873 901
Feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya 20,89% 24,70% 34,01% 27,99% 35,58%
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A szabálytalanságok egy része olyan súlyos volt, illetve ismételt szabályszegésnek minősült, hogy
a jogsértések miatt a jelenlegi adatok alapján 378 db munkaügyi bírság kiszabása, valamint 129
szabálytalanság megszüntetésére irányuló kötelezés és 218 szabálytalanságot megállapító
határozat meghozatala várható.

A gazdasági válság miatt bevezetett kis- és középvállalkozások támogatását célzó enyhébb
szankciók nem tartották vissza a jogsértésektől az egyebekben gazdaságilag egyre inkább
magukra találó munkáltatókat. A többség már tudatában volt annak, hogy a legsúlyosabb esetben
sem kellett bírságszankcióval számolnia és más hátrányos következménye sem volt az első
jogsértésnek, viszont a bejelentés nélküli foglalkoztatással jelentős költségcsökkentést érhettek el
a befizetendő adók és járulékok „megtakarításával”.

E tapasztalatok figyelembevételével szükségesnek mutatkozott a minimális foglalkoztatási szabály
megszegése (a bejelentés elmulasztása) esetén változtatni a korábbi jogkövetkezményeken, így
2018-tól kezdve ez a szabálytalanság már első esetben is munkaügyi bírságot von maga után.
Az új szabályok alkalmazása megmutatkozik a döntések számának alakulásán is, ami az
alábbi diagramon jól kivehető. 2018. évtől a munkaügyi bírságok száma megugrott,  míg  a
figyelmeztetések gyakorlatilag eltűntek az előző évek „nyári” akcióellenőrzéseihez képest.
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Az ellenőrzések 11,7%-a (102 db) során társhatóságok is közreműködtek, így többek között a
fogyasztóvédelmi, népegészségügyi, környezetvédelmi feladatokat ellátó kormánytisztviselők is
részt  vettek  a  vizsgálatokban,  valamint  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  (NAV),  az  Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) is együttműködött a munkaügyi hatóságokkal. Előfordult
ellenőrzés az önkormányzatok közterület-felügyeleti feladatot ellátó munkatársaival is, illetve a
katasztrófavédelmi hatósággal is.
A legtöbb vizsgálatban hagyományosan a rendőrség, valamint a munkavédelmi hatóság vett
részt.

Külön említést érdemel Budapest, mely az akcióellenőrzés időszaka alatt 67 munkáltató
ellenőrzésébe vont be társhatóságot, ami azt jelenti, hogy a társhatósággal való együttműködés
közel kétharmada itt valósult meg.

2. Tipikus jogsértések

Az akcióellenőrzés során feketefoglalkoztatás miatt kellett a leggyakrabban intézkednie a
munkaügyi hatóságnak. A jogsértéssel érintett munkavállalók közül 40%-nál volt
megállapítható a feketefoglalkoztatás [lásd. 16. oldal], mely szám az elmúlt két évben
lefolytatott akcióellenőrzéssel megegyezik, míg az összes intézkedésből 46% ennek a
szabálytalanságnak a jogkövetkezménye volt.
A legrosszabb kép az építőiparban mutatkozott, figyelemmel arra, hogy a hatóság a
feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók 60%-át ebben az ágazatban találta, igaz a
vizsgálatok több mint 40 %-a terjedt ki ezekre a vállalkozásokra. Az ágazatban ellenőrzéssel
érintett munkavállalók számához viszonyítva az építőiparban dolgozók 47,44%-át foglalkoztatták
feketén, mely a tavalyi évhez képest (53,93 %) „javulást” jelent, de az ágazatban még mindig a
legmarkánsabban jelenik meg a feketefoglalkoztatás, annak ellenére, hogy 2017. évi hasonló
akcióellenőrzéseihez képest, az elmúlt két évben mérséklődött a feketefoglalkoztatás.
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Építőipar 2015 2016 2017 2018 2019
Ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma 1 206 1 132 1194 929 1073
Feketén foglalkoztatott munkavállalók száma 473 496 694 501 509
Feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya 39,22% 43,82% 58,12% 53,93% 47,44%

A feketén foglalkoztatottak 9 %-át adta a vendéglátás. A szektorban igaz ugyan, hogy az elmúlt
két év számaihoz képest növekedést történt az ellenőrzéssel érintett munkavállalókhoz
viszonyítva, de nem haladja meg a 2015. és 2016. évben mérteket. Elmondható azonban, hogy az
elmúlt évek javuló tendenciájában törés következett be.

Vendéglátás 2015 2016 2017 2018 2019
Ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma 465 490 588 449 347
Feketén foglalkoztatott munkavállalók száma 108 144 103 80 77
Feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya 23,23% 29,39% 17,52% 17,82% 22,19%

A kereskedelem adta a feketén foglalkoztatott munkavállalók 4%-át. Az ágazatban az
ellenőrzéssel érintett munkavállalókra vetítve még rosszabb a kép, az elmúlt 5 év legrosszabb
nyári adatait adta az idei akcióellenőrzés és folytatódott a negatív tendencia.

Kereskedelem 2015 2016 2017 2018 2019
Ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma 542 338 579 346 150
Feketén foglalkoztatott munkavállalók száma 102 69 86 75 34
Feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya 18,82% 20,41% 14,85% 21,68% 22,67%

A feldolgozóiparban az elmúlt év akcióellenőrzésén mért növekedés eltűnt és az ágazatban
ellenőrzéssel érintett munkavállalók és feketén foglalkoztatott munkavállalók arányát tekintve
visszatért a 2016. és 2017-ben mért 6% körüli állapothoz és az elmúlt 5 év legkedvezőbb adatait
lehet megfigyelni.

Feldolgozóipar 2015 2016 2017 2018 2019
Ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma 341 1346 355 519 140
Feketén foglalkoztatott munkavállalók száma 32 79 21 65 8
Feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya 9,38% 5,87% 5,92% 12,52% 5,71%
Eddig nem tapasztalt módon a gépipar adta a feketén foglalkoztatott munkavállalók 8%-át. Az
ágazatban érintett munkavállalók és abból feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya magas
volt.

Gépipar 2015 2016 2017 2018 2019
Ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma 517 28 35 42 73
Feketén foglalkoztatott munkavállalók száma 18 2 0 0 73
Feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya 3,48% 7,14% 0,00% 0,00% 100,00%
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A vagyonvédelem területén idén több munkavállalót ellenőriztek, ennek ellenére a feketén
foglalkoztatottak aránya csökkent, így mindenképpen pozitív az idei tapasztalat. A feketén
foglalkoztatottak 5 %-át adta a vagyonvédelem.

Vagyonvédelem 2015 2016 2017 2018 2019
Ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma 512 216 129 80 196
Feketén foglalkoztatott munkavállalók száma 53 65 49 25 48
Feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya 10,35% 30,09% 37,98% 31,25% 24,49%

A mezőgazdasági ágazat szintén a feketefoglalkoztatottak 5%-át adta. A tavalyi évhez képest
enyhe növekedés történt az ágazatban ellenőrzéssel érintett munkavállalók és a
feketefoglalkoztatás arányát illetően.

Mezőgazdaság 2015 2016 2017 2018 2019
Ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma 349 113 218 165 142
Feketén foglalkoztatott munkavállalók száma 101 36 118 48 45
Feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya 28,94% 31,86% 54,13% 29,09% 31,69%
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Az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően magas volt a nyilvántartási kötelezettség
megszegése (hiányos, hamis nyilvántartás, illetve nyilvántartás hiánya) is. Az intézkedések 28 %-
át ezek a jogsértések adták. A jogsértés az építőipar területén dolgozó munkavállalókat érintette
legnagyobb számban (299 fő). Nagyobb munkavállalói létszámot érintett még a szabálytalanság az
„egyéb” ágazatokban (133 fő) és a vendéglátás területén (112 fő). A bejelentés hiánya mellett a
nyilvántartási kötelezettség megszegése is az építőipar jellemzője, mely főként úgy valósul meg,
hogy egyáltalán nincs munkaidő nyilvántartás.
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Az intézkedések 15 %-a történt a munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre
vonatkozó szabályok meg nem tartása miatt. Az idei akcióellenőrzésen a szabálytalanság
túlnyomórészt a munkaidő-beosztással, kapcsolatos rendelkezések megszegésével történt, de
előfordult a munkaidőkerettel és a napi munkaidővel kapcsolatos jogszabályok megsértése is.
Ezek a szabálytalanságok a vendéglátás területén dolgozó munkavállalókat érintették a
legnagyobb számban (143 fő). Pihenőidővel és rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos
szabálytalanság az egész akcióellenőrzés során elenyésző számban fordult elő (mindössze 21
munkavállalót érintően).
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A munkabérrel kapcsolatos jogsértések - mind az intézkedések számát, mind az érintett
munkavállalói létszámot tekintve - nem voltak meghatározóak. Az intézkedések 5 %-át alapozták
meg ezek a szabálytalanságok, az érintett munkavállalói létszám az összes szabálytalansággal
érintett munkavállalóhoz viszonyítva szintén 5 % volt. A leggyakoribb hiányosság a pótlékok meg
nem fizetése volt, továbbá a bérjegyzékekkel kapcsolatos törvényi rendelkezések be nem tartása
érintette a legtöbb munkavállalót. A vendéglátásban érintette a legtöbb munkavállalót (45 fő)
valamilyen munkaügyi szabálytalanság, de a feldolgozóiparban (32 fő) és a vagyonvédelemben
(30 fő) is hasonló munkavállalói szám figyelhető meg.
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Fenti jogsértések megoszlása az alábbiak szerint alakult:
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3. A feketefoglalkoztatás megvalósulási formái

Az elmúlt évek tapasztalataival egyezően továbbra is a munkaviszonyban foglalkoztatottak
bejelentésének elmulasztása volt a leggyakoribb előfordulási forma, emellett jelentős az
egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozók bejelentésének elmulasztása is.
Megállapítható, hogy a feketefoglalkoztatás több mint 85%-a a bejelentés elmulasztásával valósul
meg.

Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésének hiánya hátterében továbbra is a közterhek
befizetésének elkerülésére, illetve az egyszerűsített foglalkoztatás időbeli korlátainak kijátszására
irányuló szándék húzódik meg. Az akcióellenőrzés során több munkáltató hivatkozott arra,
miszerint úgy tudták, hogy egyszerűsített foglalkoztatáshoz kötődő bejelentést csak reggel 9 óráig
lehet tenni. Vélhetőleg összetévesztik az előre bejelentett jogviszony törlésével, amit valóban a
foglalkoztatás napján reggel 9 óráig lehet sikeresen benyújtani az illetékes adóhatóság felé, ha
meghiúsul pl. a másnapra tervezett munkavégzés. Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a
munkáltatók még mindig bíznak az ellenőrzés elmaradásában, így csak a munkanapok egy részére
jelentik be munkavállalóikat, akik a valóságban sokszor egész hónapban dolgoznak.

A bejelentés nélküli foglalkoztatás esetében a jogsértések jelentős hányada tudatosan, csalási és
adóelkerülési szándékkal került elkövetésre. Az egyszerűsített foglalkoztatás esetében figyelhető
meg néhány esetben a bejelentések véletlen lemaradása, vagy késedelmes megküldése, ezek a
hibák szintén adminisztratív okokra vezethetőek vissza. A szándékosan elkövetett jogsértések
célja a versenyelőnybe való kerülés, valamint az extraprofit elérése. Feketefoglalkoztatás esetén
gyakori kifogás, hogy, a könyvelő 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. Volt olyan
munkáltató, aki elmondta, hogy felvállalja a kockázatot és a munkavállalókat bejelentés nélkül
foglalkoztatja. Elmondása szerint egy-egy ellenőrzés esetén is „jobban jár”, mintha legálisan,
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munkaviszonyban foglalkoztatná az alkalmazottait. A jogsértések elkövetésének jelentős része
tehát már nem a jogszabályi előírások ismeretének, gyakorlati alkalmazásának hiányából
fakad, - hiszen hosszú évek óta változatlan a vonatkozó szabályozás - hanem a foglalkoztatási
szabályok tudatos be nem tartásából, melynek elsődleges célja a foglalkoztatással járó
költségek csökkentése, nagyobb profit realizálása.

Általános tapasztalat, hogy az elmúlt években a munkáltatói járulékterhek folyamatos csökkenése
nem eredményezte a fekete foglalkoztatás jelentős csökkenését.

Akadnak viszont ellenkező példák, Hajdú-Bihar megyében a munkáltatók még az alkalmi
jellegű tevékenység ellátása érdekében is a korábbiakban tapasztaltakhoz képest több alkalommal
alkalmaznak ténylegesen részmunkaidős munkavállalót munkaidő-keretben foglalkoztatva, mint
alkalmi munkavállalót. Ennek az az oka, hogy az alkalmi foglalkoztatott bejelentéséért felelős
könyvelő sok esetben elmulasztja bejelenteni a dolgozót egyéb elfoglaltsága miatt, így a
munkáltató jogkövető szándéka ellenére egyes napokon bejelentés nélkül foglalkoztatja dolgozóit,
amelyet az ellenőrzést végző hatóság szankcionál.

Általános tapasztalatként elmondható, hogy a bejelentés nélküli foglalkoztatással leginkább
fertőzött ágazat az építőipar.

Hajdú-Bihar megyei tapasztalat, hogy az építőipar ellenőrzése során a családi házas kivitelezések
esetében a fővállalkozók száma és személye állandóvá vált, ezek a cégek ténylegesen munkát is
végeznek, tevékenységük rendszerint szabályos. A szabálytalansággal érintett foglalkoztatók
ezeknek a cégeknek az alvállalkozói, esetükben fordul elő be nem jelentett foglalkoztatás, vagy
egyéb súlyos jogsértés.

Egyre többször találkoznak az ellenőrzések során a hatóság munkatársai „természetes személy”
(ún. „kontár”) foglalkoztatóval. Ezekben az esetekben a munkáltató nem rendelkezik
vállalkozással, sokszor pl. az építtető tulajdonos nem is tudja, hogy a megbízott szakember
nem vállalkozó. Az építés-kivitelezési munkaterületeken ilyen esetekben nehézkes, összetett
bizonyítást igénylő feladat a munkáltató kilétének megállapítása. Egyes megyékben (Baranya)
megfigyelhető, hogy a magánszemély munkáltatók száma növekszik. Ezek egy része a
nyilvántartások alapján beazonosítható okkal magyarázható, pl. egyéni vállalkozó a vállalkozási
tevékenységét az ellenőrzés napján szünetelteti, vagy már megszüntette; a társas vállalkozás
felszámolás vagy kényszertörlés alá került ezért az ügyvezető, mint természetes személy terhére
esik a feltárt jogszabálysértés. Más esetben a gazdasági tevékenységet végző személy a
tevékenység folytatásához nem rendelkezik engedéllyel, azt nem jelentette be, így ezekben az
ügyekben jelzéssel él a munkaügyi hatóság az illetékes jegyző felé.

Az építőiparban a fővállalkozó – alvállalkozó – további alvállalkozók láncolataiból következően a
sor végén vannak azok a kisebb vállalkozások, munkáltatók, amelyek a nehezebb, kétkezi,
tényleges fizikai munkákat végzik el. Ezek a munkáltatók – elmondásuk szerint – szinte „rá
vannak kényszerülve” arra, hogy szabálytalanul foglalkoztassanak munkaerőt, mivel a sor végére
érve már kevés pénz jut a vállalkozásnak az elvégzendő munkáért.

Az illegális foglalkoztatás másik oka, hogy fekete foglalkoztatás vállalásával az érintett
munkáltatók, vállalkozások alacsonyabb árajánlatokat tudnak adni a jogkövető versenytársakénál
és így nyerik el a munkákat.
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Összességében megállapítható, hogy a gazdaság fejlődése következtében magas a munkaerő
kereslet, a munkáltatók nehezen találnak megbízható munkaerőt, de ennek ellenére továbbra is
magas a fekete foglalkoztatás és emelkedik a „szürke” foglalkoztatással érintett munkavállalók
száma. Mivel nem csökken a bejelentés nélküli foglalkoztatás, így a jogkövető vállalkozások
folyamatos versenyhátrányban vannak, munkákat veszítenek el, mert az alacsonyabb vállalási
költségek miatt jogsértő foglalkoztatást vállaló munkáltatók kapják meg a megrendeléseket. A
megrendelőt pedig nem érdekli, hogy a vállalkozó milyen módon, milyen munkaerővel végzi el a
munkát, pedig az alacsony vállalási összegek mögött mutatkozó fekete foglalkoztatás megjelenik
az elvégzett munkák minőségében is.

A legtöbb esetben a foglalkoztatás csak a munkaügyi ellenőrzés napjára és az azt megelőző
rövidebb időszakra állapítható meg. A bejelentés nélkül foglalkoztatott munkavállalók bejelentése
iránt a munkáltatók jellemzően már a helyszíni ellenőrzés során, vagy még aznap intézkednek.

Azok a munkáltatók, akik az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalót
az adóhatóság felé bejelentik, általában  - annak ellenére, hogy a jogszabály nem teszi kötelezővé -
egyszerűsített munkaszerződést is kötnek a munkavállalókkal, mert így a munkaidő-nyilvántartás
vezetésével és a munkabér írásba foglalt elszámolásával kapcsolatos adminisztráció nem kötelező.

Vas megyei tapasztalat, hogy szinte minden ágazatban súlyos munkaerő-hiány van, ami az
ellenőrzések alkalmával látszik is. A megyében a feketefoglalkoztatás nem jellemző, inkább a
munkaidő-, pihenőidő-, szabadságkiadás szabálytalanságaival találkozunk – a munkáltatók a
meglévő létszámot erejükön – és a törvényben meghatározott maximális munkaidőn – felül
foglalkoztatják, hogy a vállalt szerződéseiknek eleget tudjanak tenni.

Bejelentés nélküli foglalkoztatás során a feltárt esetek nagy részében a munkavállalók nem
rendelkeztek írásba foglalt munkaszerződéssel sem. A munkaszerződések hiánya általában
szorosan összefügg a bejelentés hiányával, így amikor a bejelentést szabályszerűen megtették a
munkáltatók, a munkaszerződés hiánya ritka, ha ilyen előfordul, akkor a földrajzi távolságok vagy
adminisztratív  nehézségek  miatt  nem  kerül  rá  sor.  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 ezen jogszabályi kötelezettség teljesítése már nem volt olyan fontos.

Esetenként előfordult, hogy a munkavállalók részmunkaidőben történő bejelentése valójában
teljes vagy magasabb heti munkaidőben történő munkavégzést leplezett. E jogsértés feltehetően
nagyobb számban fordul elő (különösen a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős
emelkedése miatt), de az esetek döntő többségében a bizonyítást megnehezíti, hogy a munkájukat
féltő munkavállalók nem mernek a munkáltatójuk ellen nyilatkozni.

Az akcióellenőrzés adatai szerint nem jellemző a harmadik országbeli állampolgárok engedély
nélküli foglalkoztatása. Összesen három esetben tárt fel (2015-ben két esetben 2016-ban és 2017-
ben és 2018-ban szintén három esetben) a hatóság ilyen jogsértést 9 munkavállalót érintően a
hatóság.

A színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás az akcióellenőrzésen 2 esetben fordult elő 2
munkavállalót érintően, mely a jogszabályok téves alkalmazására vezethető vissza, a munkáltatók
sokszor „úgy gondolják”, hogy a megbízási szerződéssel történő foglalkoztatási forma megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
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4. Egyéb jogsértések és azok okai

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). A munkaidővel kapcsolatos
adatok – egy-egy munkanapra vonatkozó – hiányos nyilvántartása mögött figyelmetlenség,
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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, a későbbiekben a hatóságnak megküldött iratanyag alapján pedig
jellemzően nem állapítható meg jogsértés, pedig számos esetben áll fenn a gyanúja annak is, hogy
a munkavállalókat a megengedettnél többet foglalkoztatják. Az építőiparban fokozottan igaz, hogy
nem is akarnak a munkáltatók munkaidő-nyilvántartást vezetni, hiszen az visszamenőleg is
igazolná mind a bejelentés nélküli foglalkoztatás tényét, mind a munkaidővel, illetve
pótlékfizetéssel kapcsolatos előírások megszegését. A munkaidővel kapcsolatos adatok
nyilvántartásával kapcsolatos jogsértés továbbra is kiemelkedő. Jól tudják a munkáltatók, hogy a
nem valós adatokkal vezetett nyilvántartás alkalmas a munkaidőre, pihenőidőre, illetve a
munkabér összegére vonatkozó rendelkezések megsértésének leplezésére.

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.

Munkabérrel kapcsolatban elmondható, hogy továbbra is fennáll a különböző bérpótlékok
alapbéresítésével összefüggő rendelkezések megszegése, illetve azok visszaélés szerű
alkalmazása. Az akcióellenőrzés során ezúttal Komárom-Esztergom megyében tapasztalták a
hatóság munkatársai, hogy a munkáltatók az alapbérbe beépítik az éjszaki bérpótlékot,
műszakpótlékot, vasárnapi pótlékot, munkaszüneti napi pótlékot, de mindezt úgy, hogy a bruttó
195.000,-Ft garantált bérminimumot egy jelképes összeggel (pl. 500 – 1000,-Ft) emelik meg,
annak ellenére, hogy a munkarend, munkaidő-beosztás alapján a munkavállalónak
nagyságrendekkel nagyobb bérpótlék járna. Volt olyan munkáltató, aki a jogszabályi előírások
ellenére a rendkívüli munkavégzés után járó alapbért és bérpótlékot is alapbéresítette, hogy „ne
kelljen a hivatalos elszámolásokkal már külön foglalkozni.”

Itt azonban meg kell említeni, hogy egyes ágazatokban, illetve megyékben „feketén” sok esetben
„kifizetnek” minden járandóságot az érintett munkavállalóknak, mert a jelenlegi munkaerő-piaci
helyzet következtében a munkáltatók nem engedhetik meg maguknak, főleg a szakmunkáknál,
hogy bértartozásuk legyen a munkavállalók felé.

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 és alátámasztja az elmúlt évek tapasztalatát, hogy a
szabálytalanság tömegesen továbbra sem fordult elő.
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5. Összegzés

A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó
jogszabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés összességében az alábbi
tapasztalatokkal zárult.

· Az előző évek akcióellenőrzéseihez képest a szabálytalan munkáltatók aránya a
második legalacsonyabb.

· A jogsértéssel érintett munkavállalói aránya 72 %, amitől csak a 2016. évben tapasztalt
kiugróan magas adat (78 %) volt eddig nagyobb a „nyári” akcióellenőrzéseken.

· A feketefoglalkoztatás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a hatóság munkatársainak
és a legtöbb munkavállalót is ez a szabálytalanság érintette.

· Az egyes ágazatokban ellenőrzéssel érintett munkavállalók és a feketén foglalkoztatott
munkavállalók aránya növekedett a gépipar és vendéglátás területén csökkent az
építőipari, vagyonvédelemi, feldolgozóipari szektorokban és lényegében stagnált a
kereskedelemben és mezőgazdaságban.

· Az építőipar területén továbbra is kiemelkedően magas volt  a feketefoglalkoztatás,
annak ellenére, hogy az ágazatban a szabálytalanság mérséklődött.

· A vendéglátásban a feketefoglalkoztatás növekedésén túl, minden szabálytalanságtípus
jelen volt, a munkaidővel, pihenőidővel, rendkívüli munkavégzéssel, munkabérrel és
szabadsággal kapcsolatos szabálytalanságok tekintetében az ágazatból került ki a legtöbb
munkavállaló és a munkaidő-nyilvántartás vonatkozásában az építőipar után itt volt a
legmagasabb az érintett létszám.

· A munkaidő-nyilvántartással és munkaidő-beosztással kapcsolatos szabálytalanságok
száma továbbra is jelentős, melyek elfedik az esetleges egyéb szabálytalanságokat is.

· Az akcióellenőrzés megerősítette az elmúlt évek tapasztalatát, hogy a minimálbérrel és
garantált bérminimummal kapcsolatos szabálytalanság továbbra sem jellemző.

A vizsgálatok a várakozásoknak megfelelően (a korábbi évek ellenőrzési tapasztalatait alapul
véve) alátámasztották az akcióellenőrzés elrendelésének szükségességét, mivel a bejelentés
nélküli foglalkoztatás továbbra is jelen van – annak versenyhátrányt okozó és a
feketegazdaságot újratermelő, a munkavállalók hosszú távú érdekeivel ütköző és
foglalkoztatási adatokat torzító hatásával együtt – a munka világában.
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Melléklet

Példatár

1. Az eljáró szakügyintézők 2019. júliusban tartottak helyszíni ellenőrzést egy Bács-
Kiskun megyei vendéglátó (strand büfé), munkavégzési helyen. A helyszínen 6 fő
végzett konyhai kisegítő munkát. A 6 munkavállaló közül 4 még fiatalkorú (15-17 éves)
munkavállaló volt. A munkavállalók közül 3 fő munkaviszony, 3 fő egyszerűsített
foglalkoztatás keretében került foglalkoztatásra bejelentésük megtörtént az illetékes
adóhatósághoz. A helyszínen munkaidő nyilvántartás bemutatásra került, egy füzetben
volt vezetve, amelynek tartalma nem felelt meg a munkaidő nyilvántartásra vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, mert hiányos munkaidő adatokat tartalmazott. A
munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a munkaidő-
beosztást csak szóban beszélték meg. A fiatalkorú munkavállalók a törvényes képviselő
hozzájárulásával dolgoztak a büfében, viszont bizonyítást nyert a helyszínen, hogy
rendszeresen napi 8 óránál többet (10-12 óra) dolgoztak.

2. Baranya megyében egy építési-kivitelezési munkaterületen 2019. júniusban helyszíni
munkaügyi ellenőrzést tartottak, ahol két fő segédmunkás munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló dolgozott. A munkavállalók a helyszínen egyszerűsített foglalkoztatásra
hivatkoztak, munkáltatóként egységesen egy egyéni vállalkozót jelölték meg. A
munkavállalók szóbeli megállapodás alapján végeztek munkát a munkaterületen.
Jegyzőkönyvi nyilatkozatukban elmondták, hogy az ellenőrzés napját megelőzően is
végeztek munkát a munkáltató részére. Megállapítást nyert, hogy a korábbi
munkavégzés bejelentése a foglalkozatás kezdete előtt megtörtént az illetékes
adóhatóság felé, azonban az ellenőrzés napjára a munkáltató elmulasztotta megtenni a
bejelentést. Nyilatkozatában elmondta, hogy a könyvelő elutazott, ezért maradt el a
bejelentetés.

3. Békés megyében 2019. júniusban munkaügyi ellenőrzésre került sor egy kastély
felújításánál. A munkavégzési helyen két munkáltató is tartózkodott. Az egyik
munkáltató 3 alkalmi munkavállalót foglalkoztatott, akik építőipari segédmunkát
végeztek. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a 3 alkalmi munkavállaló közül 2
fő bejelentése nem történt meg és 1 alkalmi munkavállaló munkaidejéről nem vezettek
nyilvántartást. A másik munkáltató egy egyéni vállalkozó 6 alkalmi munkavállalót
foglalkoztatott az ellenőrzés napján, akik a kastély pince sorából föld kitermelést
végeztek. Megállapítást nyert, hogy az alkalmi munkavállalók bejelentése 3 napra nem
történt meg. Az ellenőrzés ideje alatt a helyszínre érkezett az egyéni vállalkozó is, aki
elismerte a bejelentés elmulasztását, majd a bejelentést utólag pótolta.

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a munkaügyi hatóság ellenőrzést tartott egy férfi
fodrászat munkavégzési helyen, ahol az ellenőrzés időpontjában 3 fodrász munkavállaló
végzett munkát egy Kft. alkalmazásában. A munkavállalók szóbeli egyszerűsített
foglalkoztatásra, napi bejelentésre hivatkoztak, a helyszíni ellenőrzés alkalmával
munkaidő-nyilvántartást bemutatni nem tudtak, azzal nem rendelkeztek. Megállapításra
került, hogy a munkáltató a munkavállalókat korábbi napokon foglalkoztatta ugyan napi
bejelentés mellett, de az ellenőrzés napjára vonatkozóan a foglalkoztatással összefüggő
bejelentési kötelezettségének nem tett eleget. A munkaügyi nyilvántartásból
megállapítható, hogy a munkáltató 2 munkavállalót 2019. július 1-jétől, a helyszíni
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ellenőrzést követően munkaviszony keretében kezdett foglalkoztatni, a munkavállalók
bejelentése az illetékes adóhatóság felé megtörtént.

5.  Budapesten az akcióellenőrzés időpontjában egy lakópark építkezésén került sor egy
nagyobb munkaügyi ellenőrzésre. A helyszín előzetes megtekintése kb. 2 órát vett
igénybe, mert hatalmas területről volt szó, és azon belül számos, különböző építési
fázisú épületről, a munkavégzés földalatti mélygarázsokban, a felszínen, és az
épületekben is folyt. Az ellenőrzés egy kijelölt helyszíni irányítóval, 12 munkaügyi
ellenőrrel, 4 fő ellenőr jelölttel, egy gépkocsivezetővel, valamint a készenléti rendőrség
16 munkatársával került lefolytatására. Az ellenőrzésben továbbá 3 kormányhivatali
gépjármű, és négy rendőrségi gépjármű vett részt. Az ellenőrzésre július 2-án került sor,
ami egy vetítéssel egybekötött részletes eligazítással vette kezdetét, amikor személyre
bontva megtudta mindenki a részletes feladatait. Az ellenőrzés az alapos szervezésnek
köszönhetően hatékonyan és eredményesen zajlott le, bár még a 30 fő feletti hatósági
személy sem tudta hermetikusan lezárni az építési területet, és voltak munkavállalók,
akik elhagyták a helyszínt. Az akció során így is ellenőrzésre került 23 különböző
munkáltató 73 fő munkavállalója a helyszínen. A célpontkiválasztást, és az alapos
megszervezés szükségességét visszaigazolták az ellenőrzés eredményei: 23 munkáltató
közül csak 2 esetében nem tártak fel szabálytalanságot, egynél találtak
szabálytalanságot, de nem feketefoglalkoztatással kapcsolatosat, viszont a maradék 20
munkáltató esetében feketefoglalkoztatás is megállapítható. A 73 munkavállaló közül
55 főt érintett valamilyen jellegű munkaügyi szabálytalanság, és 43 fő volt érintve a
feketefoglalkoztatás valamely formájával (jellemzően bejelentés nélküli foglalkoztatás).
A 23 munkáltató közül ténylegesen 21 végzett építőipari tevékenységet, egy takarítási
tevékenységet, egy pedig őrzési tevékenységet. Az ellenőrzés nagy hőségben és embert
próbáló körülmények között ment végbe és kb. 3,5 órát vett igénybe. Az ellenőrzés
igazolta a nagy volumenű építkezések vizsgálatának szükségességét.

6. 2019. júniusban helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra egy Csongrád megyei
sütőüzemben. A helyszíni ellenőrzés időpontjában 16 fő végzett munkát, ebből 2 fő
egyszerűsített foglalkoztatás keretében. A helyszíni ellenőrzés időpontjában a
foglalkoztató képviselője is a helyszínen volt, aki – az eljáró szakügyintéző kérésére –
kinyomtatta az elektronikus beléptető rendszer adatait tartalmazó nyilvántartást, amely a
bérszámfejtés alapját képezi. Továbbá bemutatta az ellenőrzés időpontjában munkát
végző 2 fő egyszerűsített foglalkoztatott egyszerűsített munkaszerződését. A helyszínen
lekérdezett adatok alapján megállapítást nyert, hogy 2 fő egyszerűsített foglalkoztatott
bejelentése nem történt meg. A feltárt szabálytalanságot a foglalkoztató elismerte.

7. Fejér megyében egy mezőgazdasági területen 18 moldáv állampolgárságú munkavállaló
végzett munkát munkaviszonyban, betanított gyümölcstermesztő munkakörben, 2019.
júliusban. A munkavállalók szezonális munkavállalási engedéllyel rendelkeztek. Egy
munkavállaló foglalkoztatásának bejelentése az ellenőrzés megkezdéséig nem történt
meg az ellenőrzés időpontjában. A munkavállaló az ellenőrzést megelőző időszakban is
bejelentés nélkül végzett munkát.

8. Győr-Moson-Sopron megyében egy kemping területén egy fesztivált követően a
takarítást végző munkáltatót érintően megkezdett helyszíni munkaügyi ellenőrzés
alapján megállapítható volt, hogy a munkáltató 16 takarító munkakörű munkavállalót
írásba foglalt munkaszerződés és az illetékes adóhatóság felé történő bejelentés nélkül
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foglalkoztatott. A munkavállalók a munkaügyi ellenőrzés megkezdésnek időpontjában
1-3 napja végeztek munkát. A felek a munkavégzés ellenértékeként 5 832 Ft/nap
munkabérben állapodtak meg. A munkavállalók többsége a munkavégzési helytől
jelentős távolságban fekvő – Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyei
– településekről érkeztek a munkavégzés helyére. A munkáltató elismerte a
szabálytalanságot, arra hivatkozott, hogy mivel az ország másik feléből jöttek a
munkavégzés helyére, a munkavállalók szállását kellett intézni és ezért még nem volt
ideje a munkavállalók bejelentésére. A munkaügyi ellenőrzés megkezdését követően
megtörtént a 16 fő munkavállaló bejelentése.

9. Hajdú-Bihar megyében 2019. júliusban a rendőrség, a NAV és az OIF munkatársaival
együtt munkaügyi ellenőrzést folytattak le egy vendéglátó-ipari egységben. A
munkáltató alkalmazásában az ellenőrzés időpontjában 5 munkavállaló végzett munkát
pultos, pénztáros és szakács munkakörben, munkaviszony keretében. Az eljáró
munkaügyi kormánytisztviselők az ellenőrzés során az OIF munkatársaival együtt
megállapították, hogy a munkáltató egy fő török állampolgár munkavállalót a szükséges
munkavállalási engedély birtokában foglalkoztatott, azonban bejelentésére
adminisztratív okok miatt nem megfelelő módon került sor, így a munkaügyi hatóság
bejelentés nélküli foglalkoztatást állapított meg. A munkáltató egy további
munkavállalót az adóhatóság felé bejelentve, de írásos munkaszerződés nélkül
foglalkoztatott.

10. Heves megyében 2019. júniusban egy építési területen lefolytatott helyszíni munkaügyi
ellenőrzés alkalmával megállapítást nyert, hogy a munkáltató 6 kőműves és
segédmunkás munkakörű munkavállalót alkalmi jellegű munkavégzésre irányuló
szóbeli megállapodás alapján, jogviszonyuk bejelentése nélkül foglalkoztatott. A
munkavállalók munkaideje 8 órától 16 óráig tartott, személyes munkavégzésükre
tekintettel 7.000,- forint/nap munkabérben állapodtak meg a Kft. ügyvezetőjével

11. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2019. júniusban egy zöldség feldolgozó üzem
munkavégzési helyen helyszíni ellenőrzést tartott a hatóság. A munkáltató, mint
kölcsönbeadó 20 munkavállalót foglalkoztatott segédmunkásként. A munkáltató
munkavállalói a vizsgálatba vont időszakban éjszakai munkavégzést is teljesítettek az
ellenőrzés helyszínén. A munkáltató 10 munkavállaló részére a 2019. május hónapban
teljesített éjszakai munkavégzésért járó bérpótlékot nem fizette ki, az ellenőrzés
megkezdését követően azonban a hiányosságot pótolta és az elmaradt bérpótlékot
kifizette a munkavállalók részére.

12. Bejelentés alapján egy Komárom-Esztergom megyei munkaterületen, egy veszélyes
hulladékkezeléssel foglalkozó munkáltató ellenőrzésére került sor 2019. júniusában. Az
ellenőrzésre a katasztrófavédelem munkatársaival, valamint munkavédelmi
szakügyintézővel közösen került sor. A munkaterületen 17 munkavállalót találtak
munkavégzés közben. Az ellenőrzés időpontjában 7 fő harmadik országbeli állampolgár
végzett munkát a munkáltató érdekkörében, akik érvényes munkavállalási engedéllyel,
illetve az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont engedéllyel
nem rendelkeztek. További foglalkoztatásuk az intézkedésre okot adó szabálytalanság
megszűnéséig az ellenőrzés helyszínén megtiltásra került. Mindezeken túl 1 fő koreai
állampolgár bejelentés nélküli foglalkoztatása, 6 munkavállalót érintően a munkaidővel
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kapcsolatos adatok hiányos nyilvántartása, 10 munkavállalót érintően a munkaközi
szünet nem megfelelő biztosítása volt megállapítható.

13. Nógrád megyében 2019. év júniusban helyszíni ellenőrzés lefolytatására került sor egy
óvoda felújítás munkavégzési helyen, ahol egy munkavállaló végzett munkát. A
munkavállaló  előadta,  hogy  egy  Kft.  alkalmazásában  végzett  munkát  az  ellenőrzést
megelőző 3 napon is egyszerűsített foglalkoztatás keretében, szóbeli megállapodás
alapján. A munkavégzésről a cégvezetővel állapodott meg, ő ellenőrizte a munkáját.
Megállapítást nyert, hogy a munkáltató a jogviszony bejelentés tételi kötelezettségének
nem tett eleget. Az eljárás során bizonyítást nyert, hogy a Kft. 2018. év február hónap
13. napjától kényszertörlés alatt áll, a munkavállaló foglalkoztatásának idején gazdasági
tevékenységet nem folytathatott, ezért közigazgatási hatósági eljárás a Kft.
tulajdonosával, mint természetes személlyel szemben indult.

14. 2019. júniusban egy Pest megyei telephelyen munkaügyi ellenőrzés lefolytatására került
sor, ahol több munkáltató működött. A munkáltatók híradás-technikai berendezés
gyártásával foglalkoztak. Az egyik munkáltató részéről 15 munkavállaló dolgozott
operátor – betanított segédmunkás – munkakörben. A munkavállalók írásba foglalt
munkaszerződéssel rendelkeztek, azonban 11 munkavállaló munkaviszonyának
bejelentésére nem került sor az illetékes adóhatóság felé a munkaügyi ellenőrzés
kezdetéig. A munkáltató ügyfélként történő meghallgatása megtörtént, a jogsértést
elismerte, azt megszüntette. A helyszíni ellenőrzés során ennek a munkáltatónak további
két alvállalkozója is ellenőrzésre került. Ezen munkáltatóknál egy másik telephelyen is
lefolytatásra került munkaügyi ellenőrzés, mely során csatolásra kerültek a jelenléti ívek
és munkaszerződések. Megállapítást nyert, hogy az egyik munkáltató 28
munkavállalójának, a másik munkáltató 33 munkavállalójának a munkaviszony kezdetét
nem jelentette be az illetékes adóhatóság felé.

15. Somogy megyében, 2019. júniusban munkaügyi ellenőrzés történt egy egyéni
vállalkozó zöldség-gyümölcs kiskereskedésében, ahol egy munkavállaló -
tanúvallomása alapján - egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony (alkalmi
munka) keretében végzett munkát, írásba foglalt egyszerűsített munkaszerződés alapján,
eladó munkakörben, 1000.- forint összegű órabér ellenében. A munkavállaló előadta,
hogy 2019. júniusban 8 napon végzett munkát, munkavégzését az egyéni vállalkozó
irányította, utasította, ellenőrizte, a munkaeszközeit (árumérleg, számológép) az egyéni
vállalkozó biztosította részére. A munkavállaló bemutatta a 8 napot érintő írásba foglalt
egyszerűsített munkaszerződését, továbbá a munkaidő-nyilvántartását. Megállapítást
nyert, hogy a munkáltató nem tett bejelentést az adóhatóság irányába sem egyszerűsített
foglalkoztatás, sem munkaviszonyra irányuló jogviszony keretében történő
munkavégzés kapcsán 2 napra vonatkozóan.

16. 2019. júliusban egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található szoláriumban
helyszíni munkaügyi ellenőrzést tartottak egy egyéni vállalkozó munkáltatónál. Az
ellenőrzés időpontjában egy munkavállaló végzett munkát, aki alkalmi
munkavállalóként, szóbeli megállapodás alapján, 13.00-tól 21.00-ig tartó munkaidőben,
11.600.-Ft/nap munkabér ellenében dolgozott. A munkáltató nem jelentette be a
munkavállaló jogviszonyát az illetékes adóhatóság felé. A munkáltató a bejelentést
utólag pótolta, a munkavállaló munkaszerződését írásba foglalta.
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17. Tolna megyében, 2019. júniusban egy építési munkaterületen megtartott munkaügyi
ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy 3 segédmunkás munkakörű munkavállalót
írásba foglalt munkaszerződés és az adóhatóság felé történő bejelentés nélkül
foglalkoztatott egy munkáltató.

18. 2019. júniusban, Vas megyében egy fagylaltozóban munkaügyi ellenőrzést folytattak le.
A munkavégzési helyen a Kft. ügyvezetője és egy fő fiatalkorú alkalmazott végzett
munkát. A fiatalkorú munkavállaló egyszerűsített munkaszerződéssel az illetékes
adóhatósághoz való bejelentési kötelezettség teljesítése mellett végzett munkát. A
bemutatott korábbi egyszerűsített munkaszerződések alapján előzőleg azonban két olyan
napon is végzett munkát 2019. júniusban, amelyekre a munkáltató az adóhatósághoz
való bejelentési kötelezettségét elmulasztotta.

19. Egy Veszprém megyei kórház takarítónői nevében közérdekű bejelentést tettek a
foglalkoztatóval szemben. A bejelentés szerint az ott dolgozók az új munkáltatótól még
nem kaptak munkaszerződést. 2019. június végén a munkavégzési helyen ellenőrzésre
került sor, ahol a munkavégzés közben talált két munkavállaló megerősítette, hogy a
foglalkoztatójuk új és 2019. június 1-től kezdődően alkalmazta őket, azóta nem írtak
még alá munkaszerződést. A csoportvezető munkakörű munkavállaló tartotta az új
munkáltatóval a kapcsolatot, nyilatkozata szerint neki fogják küldeni a
munkaszerződéseket. A kórházban dolgozó 28 munkavállaló bejelentése 2019. június 1-
jei kezdő időponttal időben megtörtént.

20. 2019. júniusban egy Zala megyei étteremben megtartott munkaügyi ellenőrzéskor a
munkáltató képviseletre jogosult vezetőjén kívül 3 munkavállaló (2 szakács és 1
felszolgáló) végzett munkát. Amikor a hatóság munkatársai elkérték a munkáltató
képviselőjétől a munkaidő-nyilvántartást, azt mondta, hogy rögtön hozza és átment egy
másik helyiségbe. Az ügygazda szakügyintéző utána lépett, hogy szóljon neki, hogy
addig meghallgatják a felszolgáló munkavállalót, akit a vezető éppen akkor próbált
kitessékelni a vendéglátóhelyről. Mint később kiderült, a felszolgálót esetenként
egyszerűsített foglalkoztatás keretében korábban már alkalmazta a munkáltató, de az
ellenőrzés napján a munkavállaló bejelentése nem történt meg az adóhatóság felé az
ellenőrzés megkezdéséig. A munkáltató képviselőjének nyilatkozata szerint
megpróbálta teljesíteni a bejelentést, de közben informatikai hiba történt, így nem tudta,
hogy az megtörtént-e.

21. Budapesten egy kerületi rendőrkapitányság szervezésében, a katasztrófavédelem és az
önkormányzat munkatársainak együttműködésével került sor júniusban egy étterem
ellenőrzésére. A helyszíni ellenőrzéskor 12 fő végzett munkát az étteremben. Mindenki
bejelentéssel és munkaszerződéssel dolgozott. A munkáltató egy hónapra előre készít
munkaidő-beosztást írásban, azon a változtatások fel vannak tüntetve; a munkaidő-
nyilvántartás is naprakész; a munkaközi szünet is biztosított, ráadásul a munkaidő
részeként, azaz nem kell ledolgozniuk. A helyszíni ellenőrzés alapján a hatóság nem tárt
fel munkaügyi szabálytalanságot.


