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Munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók súlyos kizsákmányolás 

elleni hatékonyabb védelme érdekében 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének legfrissebb jelentése szerint a 

munkahelyi ellenőrzések gyakran hiányosak vagy hatástalanok, ami lehetővé teszi 

a gátlástalan munkáltatók számára, hogy kizsákmányolják munkavállalóikat. A 

súlyos munkaerő-kizsákmányolás megszüntetésének elősegítésére a FRA által 

javasolt módszerek például az ellenőrzések szigorítása a visszaélések elleni 

küzdelem érdekében és a munkavállalók ösztönzése a visszaélések jelentésére. 

„Manapság nem a munkavállalóknak kellene megfizetniük azt az árat, amellyel a munkához 

való jogukat élvezhetik. A súlyos kizsákmányolást gyökerestől fel kell számolni” – állítja a 

FRA igazgatója, Michael O’Flaherty. „A munkaügyi ellenőrzések meghatározó szerepet 

töltenek be a visszaélések kiszűrésében. Ezért a tagállamoknak meg kell erősíteniük az 

ellenőrzéseket, hogy kiszűrjek a kizsákmányoló munkáltatókat és hatékonyabban 

védelmezzék a munkavállalókat.” 

„Két formanyomtatványt használtunk: az egyikben hivatalosan csak napi 8 órát dolgoztunk, 

míg a másikban 14 órát” – mondta egy megkérdezett, lengyel származású mezőgazdasági 

munkás Németországban . – „Ha ellenőrzésre került sor, az (első) listát kellett 

megmutatnunk.” 

„A migráns munkavállalók kizsákmányolás elleni védelme az Unióban: a munkahelyi 

ellenőrzések megerősítése” című jelentés első kézből származó információkat gyűjtött össze 

csaknem 250 európai uniós és Unión kívülről érkezett kizsákmányolt munkavállalótól. 

A megkérdezettek több mint fele nem volt tanúja munkahelyi ellenőrzésnek, illetve sosem 

hallott róla. Megemlítették, hogy sok munkáltatót előre figyelmeztettek az ellenőrzésről, így 

azoknak lehetőségük nyílt arra, hogy eltüntessék a jogellenes gyakorlatok nyomait. Mindez 

aláásta a munkavállalók ellenőrzésekbe vetett bizalmát. 

Ennek leküzdése érdekében a munkaügyi felügyelőségeknek nem szabadna tájékoztatni a 

gyakori visszaéléseknek helyet adó ágazatokban tevékenykedő munkáltatókat arról, hogy 

mikor kerül sor ellenőrzésre. A tagállamoknak továbbá büntetniük kellene azokat a 

munkáltatókat, akik megpróbálták megtéveszteni a felügyelőket. 

A tagállamoknak különleges figyelmet kell fordítania az építő- és élelmiszeriparra, ahol 

valószínűsíthető a kizsákmányolás. Szintén meg kell találniuk a módját, hogy lehetővé váljon 

a háztartási munka ellenőrzése. 

A munkavállalók nagyobb valószínűséggel jelentették munkáltatójukat, amikor a felügyelők 

tájékoztatták és bevonták a munkaerőt. Ezért fontos, hogy a munkaügyi felügyelők 

biztonságos környezetet teremtsenek a munkavállalók számára, amelynek köszönhetően 

szabadon elmondhatják véleményüket anélkül, hogy félnének a megtorlástól. Ez magában 

foglalhatja olyan megoldások keresését is, amelyekkel leküzdhetők a nyelvi akadályok a 

munkavállalókkal folytatott beszélgetés során. 

Ugyanakkor a felügyelőknek azt is biztosítaniuk kell, hogy az ellenőrzések a munkavállalók 

migrációs státusza helyett a jogaikra és a munkakörülményekre összpontosítsanak. 

Az ellenőrzések hatékonyabbá tétele érdekében a tagállamoknak megfelelő képzést kell 

nyújtaniuk a felügyelőknek, hogy felismerjék a kizsákmányolást. Ebben segíthetnek a 

munkaügyi felügyelőségek keretein belül tevékenykedő szakosodott vizsgálati egységek és a 

rendőrséggel folytatott közös műveletek. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/protecting-migrant-workers-exploitation-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/protecting-migrant-workers-exploitation-eu
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Ezen felül a tagállamoknak fel kell hívniuk az olyan más szervezetek figyelmét, mint a 

kórházak és szakszervezetek, illetve meg kell nyerniük őket arra, hogy jelentsék a 

kizsákmányolásgyanús eseteket. 

Ez a jelentés a második a sorban, amely a munkaügyi kizsákmányolás áldozatainak 

véleményét és tapasztalatait rögzíti. 

Ez egy korábbi FRA kutatásra épül, amely szakembereket szólaltatott meg a súlyos munkaügyi 

kizsákmányolás témájában. 

További információkért kérem, tekintse meg a tájékoztatót vagy vegye fel velünk a 

kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 

http://fra.europa.eu/en/project/2017/severe-labour-exploitation-workers-perspectives-selex-ii
http://fra.europa.eu/en/project/2017/severe-labour-exploitation-workers-perspectives-selex-ii
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/workplace-inspections-factsheet
mailto:media@fra.europa.eu

