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Munkaügyi ellenőrzések – kiemelt
területek 2015-ben
A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit
hírlevelében a gazdasági jog legfrissebb szabályairól és változásairól, valamint ügyfeleink
figyelmére érdemes jogeseteiről.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának aktuális 2015. évi
országos hatósági ellenőrzési tervét, amelyet a hatóság a honlapján tett közzé. Az ellenőrzési
tervben ebben az évben is megfogalmazzák a kiemelt célokat, időszakokat valamint a célzott
ellenőrzési területeket.
Kiemelt figyelmet élvez jövőre munkavédelmi szempontból a faiparban, valamint az
egészségügyi és mezőgazdasági ágazatban lévő veszélyforrásokat feltáró, a baleseteket
és fertőzéseket megelőző munkáltatói intézkedések vizsgálata. Nagyszámú munkaügyi
ellenőrzésre számíthatnak a személy- és vagyonvédelem területén valamint az építőiparban
működő foglalkozatók. A tervek szerint 2015. év március-április hónapjában a munkaerőkölcsönzés szabályainak vizsgálatára fókuszál majd a munkaügyi felügyelőség. Fokozott
figyelemmel kell eljárni a munkaerő-kölcsönzés keretében alkalmazott munkavállalók
munkaszerződéseinek szokásostól eltérő tartalmi követelményeire (pl.: kölcsönzési cél,
kikölcsönzés időtartama, nyilvántartási szám megjelölése, továbbítás tilalma) vonatkozóan. Az
ellenőrzés tárgya lehet a kölcsönbeadó által a munkavállalónak átadott, a kikölcsönzést megelőző
írásos tájékoztató megléte és annak tartalma (pl.: kikölcsönzés kezdete, a munkavégzés helye,
munkarendje). Javasolt figyelmet fordítani a kölcsönbeadó és a kölcsönbevevő közötti írásbeli
szerződés megkötésére, továbbá a szerződésben a munkavállaló díjazásának és a
felelősségi viszonyok rendezésére. A kölcsönbevevőnek többek között ügyelnie kell az egyenlő
bér elvének megtartására, speciális tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére, pontos
nyilvántartások vezetésére, a munkaidőre és a pihenőidére vonatkozó rendelkezések betartására.
Fontos figyelemmel lenni arra is, hogy ha a felek részben vagy egészben, közvetve vagy
közvetlenül tulajdonosai egymásnak, a munkaerő-kölcsönzési megállapodás semmis.
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a nyári időszakban a foglalkoztatásra vonatkozó
alapvető szabályok érvényre juttatásának megvalósulására összpontosít a munkaügyi
felügyelőség. A munkaszerződés vagy a bejelentés nélküli ún. feketefoglalkoztatás, valamint a
munkabérekre vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés kerül előtérbe. Az idényjellegű
munkakörökre felvett munkavállalók alkalmazásánál ezért fokozott körültekintéssel javasolt
eljárni.

Az ellenőrzési terv szerint 2015. október és november havában a szabadságra vonatkozó
előírások betartásának vizsgálata kerül a munkaügyi ellenőrzések középpontjába. E körben
különös figyelemmel kell lenni a szabadság igényének bejelentésére és kiadásának közlésére
vonatozó határnapok megtartására, a rendelkezésre álló éves szabadság megváltásával
szembeni korlátozásokra, ennek megfelelően a szabadnapok esedékesség évét követő
kiadására, valamint a fentiek figyelemmel kísérése érdekében megfelelő és pontos
nyilvántartások vezetésére.
A munkaügyi felügyelők által feltárt rendellenességek bizonyos esetekben kötelezően bírsággal
büntetendők, amelynek összege harmincezer forinttól tízmillió forintig terjedhet. Az
ellenőrzéseken való megfeleléshez és a bírságok elkerüléséhez szükséges intézkedések
feltérképezéséhez érdemes szakértői segítséget igénybe venni. Ilyen munkaügyi átvilágítást nem
csak az ellenőrzések előtt, hanem azt követően is érdemes elvégeztetni, a kiemelt szerepet kapó
utóellenőrzésekre való felkészülés érdekében.
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