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A munkaügyi szankciók joghatásai
 Pénzfizetési kötelezettség
 Kizárás a közbeszerzésből és az állami támogatásokból
 Figyelmeztetés, melyet súlyosabb jogkövetkezmény

követhet (a kedvezmény elvesztése)

Pénzfizetési kötelezettség
 munkaügyi bírság (Met. 6.§ (1) e) )
 a központi költségvetésbe történő befizetésre való

kötelezés (külföldi esetében) (Met. 6.§ (1) c) )
 eljárási bírság

Kötelező szankciók
Munkaügyi bírság kiszabása (Met. 6/A.§ )

A felügyelő köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság
kiszabására, valamint a munkaügyi bírság kiszabása
nem mellőzhető, ha a foglalkoztató
a) a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori
feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is)
vonatkozó rendelkezéseket megsértette,

Kötelező szankciók
Munkaügyi bírság kiszabása (Met. 6/A.§ )

b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével
összefüggésben nem tett eleget az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a)
pontjában, illetve az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt
bejelentési kötelezettségének,

Kötelező szankciók
Munkaügyi bírság kiszabása (Met. 6/A.§ )

c) a jogszabályban vagy kollektív szerződésben
megállapított munkabér összegére és a kifizetés
határidejére vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide
nem értve a felszámolási eljárás alatt álló
foglalkoztatót, vagy

Kötelező szankciók
Munkaügyi bírság kiszabása (Met. 6/A.§ )

d) hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat
munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet.

Kötelező szankciók
Munkaügyi bírság kiszabása (Met. 6/A.§ )

Mindegyik esetben kötelező a munkaügyi bírság,
mindegyik kizárhat a költségvetési támogatásból !!!!

Mentesülési feltételek, ezekben az esetekben nem szabható ki a
munkaügyi bírság, ami alapesetbe kötelező lenne- TILOS
bírságolni:

 Met. 6/A.§ (2) Nem szabható ki munkaügyi bírság, ha
 a) a foglalkoztató a munkaviszony létesítésének vagy megszűnésének

(megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó kötelezettségét a
munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes
időtartamára vonatkozóan teljesítette,
 b) a munkaviszony létesítésének vagy megszűnésének
(megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó kötelezettséget külön
jogszabály szerint a foglalkoztató helyett más teljesíti, és a foglalkoztató
a bejelentés határidőben történő teljesítéséhez szükséges adatokat a
munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig teljes körűen átadta, vagy
 c) a foglalkoztató a munkavállaló részére ki nem fizetett a
jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabért az
eljárás során kitűzött határidőn belül kifizeti.
A bírság ezekben az esetekben TILOS! Kizárás sincs.

Kötelező szankciók
befizetésre kötelező határozat (Met. 6.§ (1) c) )
 A Met. 6.§ (1) c) szerint az eljáró felügyelő kötelezi a

harmadik országbeli állampolgárt érvényes
munkavállalási engedély vagy EU Kék Kártya nélkül
foglalkoztatót a központi költségvetésbe történő
befizetésre a 7/A. §-ban foglaltak szerint,
 Az engedély nélküli foglalkoztatás esetében a
befizetésre kötelező határozat minden
esetben kötelező, mértékét számolni kell, mérlegelés
az összegre nincs. Kizár a költségvetési támogatásból
és a közbeszerzésből is!
 Mentesülés: NINCS!

Kizárás I.
 A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és

igazolásának módjára vonatkozóan a 1/2012. (I. 26.)
NGM rendelet tartalmaz szabályozást. A 4.-6.§
rendelkezései sorolják fel azokat az eseteket, amikor
nem nyújtható költségvetési támogatás.

Kizárás I.
 4. § A rendezett munkaügyi kapcsolatok alábbi

feltételeinek való megfelelés hiánya esetén, a 6. §-ban
foglaltak kivételével, nem nyújtható támogatás, ha a
támogatás igénylőjével szemben
 a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdés a) pontjában
vagy 16. § (4a) bekezdésében, valamint az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.
törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési
kötelezettség elmulasztása,

Kizárás I.
 b)3 az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói

jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre
(ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó
rendelkezések megsértése,
 c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a
miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett
kollektív szerződésben megállapított munkabér
mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó
rendelkezések megsértése,

Kizárás I.
 d) a harmadik országbeli állampolgár
 da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya,

vagy
 db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a
továbbiakban: Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység
folytatására jogosító engedély (ideértve a magas szintű
képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás
céljából kiállított EU Kék Kártyát is)
nélkül történő foglalkoztatása,

Kizárás I.
 e)4 a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. §

(1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos
szabályainak megsértése miatt a hatáskörében eljáró
illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás
igénylésének időpontját megelőző két éven belül
jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált
közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős bírósági
határozattal az 5. §-ban meghatározott hátrányos
jogkövetkezményt alkalmazott.

Kizárás I.
 5. § A támogatásra való jogosultságot kizárja, ha a támogatás igénylőjét

a) a munkaügyi hatóság a 4. § a)–e) pontokban meghatározott jogsértés
elkövetése miatt a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.
törvény (a továbbiakban: Met.) szerint munkaügyi bírsággal sújtotta,
vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,
feltéve, hogy az a)pontban meghatározott közigazgatási határozat
jogerős, vagy ha annak bírósági felülvizsgálata iránt keresetet
indítottak, a bíróság a keresetet elutasította vagy a közigazgatási
határozatot megváltoztató döntést hozott.

Kizárás I.
 6. § (1) A 4. §-ban és az 5. §-ban foglaltaktól eltérően

támogatás nyújtható, ha
 a) a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóval
szemben a 4. § b)–c) és e)–f) pontja szerinti jogsértés
elkövetése miatt az 5. § szerinti jogkövetkezményt
alkalmazták, és
 b) az a) pontban meghatározott jogsértést megállapító
közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől és
végrehajthatóvá válásától számított két éven belül a
hatóság a korábbival azonos jogsértés elkövetését nem
állapította meg.

Kizárás I.
 (2) A 4. §-ban és az 5. §-ban foglaltaktól eltérően támogatás nyújtható,

ha a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóval szemben a 4. §
a) pontja szerinti jogsértés elkövetése miatt az 5. § a) pontja szerinti
jogkövetkezményt alkalmazták, azonban
 a) a munkaügyi hatóság, valamint az állami adóhatóság által kiszabott
munkaügyi bírság/mulasztási bírság összege nem haladja meg a
harmincezer forintot,
 b) a jogsértés első alkalommal, egy munkavállaló vonatkozásában
került megállapításra,
 c) a jogsértést megállapító közigazgatási határozat jogerőre
emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül a
hatóság a korábbival azonos jogsértés elkövetését nem állapította meg.

Kizárás II.
 a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56.§

(1) g) pontja szerinti rendezett munkaügyi
kapcsolatoknak nem felel meg- közbeszerzési
eljárásban nem lehet ajánlattevő

Kizárás II.
 2013.07.01. előtt indult ügyekben
56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
 g)22 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
 ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
 gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben
jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;


Kizárás II.
 2013.07.01.-2014.03.15. között indult ügyekben
 56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,

részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki
 g)

Kizárás II.
 2014.03.15. után indult ügyekben
56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött
foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről
szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre
kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

Eljárási bírság
 Kis összegű, a munkáltató akkor kap ilyet, ha az

eljárás során nem működik együtt. Kiszabása
nem kötelező, nem zár ki semmiből!

KIVÉTEL
 A munkáltató a kis- és középvállalkozásokról,
fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 3. alapján a kis- és
középvállalkozások közé sorolandó.
 3. § (1)4 KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
 a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb,
és
 b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

KIVÉTEL
 12/A. §25 (1) A hatósági ellenőrzést végző szervek kis-

és középvállalkozásokkal szemben az első esetben
előforduló jogsértés esetén – az adó- és vámhatósági
eljárást és a felnőttképzési tevékenységet folytató
intézmények ellenőrzésére irányuló eljárást kivéve –
bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak,
illetve kötelesek megvizsgálni a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában
szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét.

KIVÉTEL
 (2) Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, ha
 a) a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy

veszélyeztet,
 b) a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával
környezetkárosodás következett be,
 c) a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó
jogszabályi rendelkezés megsértésére került sor, vagy
 d) a jogsértésre a személyeknek koruk, hiszékenységük, szellemi vagy
fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen
azonosítható csoportjához tartozó személlyel szemben került sor.

KIVÉTEL
 Ha a munkáltatóval szemben a megkezdett
munkaügyi ellenırzést megelızı 3 éven belül
munkaügyi hatóság jogerıs döntése jogsértést
nem állapított meg, akkor megállapított jogsértés
a Kkv tv. 12/A. § (1) bekezdése szerint elsı
jogsértésnek minısül.

KIVÉTEL
 A munkaügyi hatóság ekkor– a Kúria a kis- és
középvállalkozásokról fejlıdésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény alkalmazásáról
kiadott
2/2013.
Közigazgatási-munkaügyi
jogegységi határozatára tekintettel – munkaügyi
bírság helyett figyelmeztetést alkalmaz.

