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A KÖLCSÖNZŐK SZEMSZÖGÉBŐL



Törvényi háttér

Magyarországon 2001. július 1. óta szabályozzák a munkaerő-kölcsönzők 
tevékenységét,  jogi hátterét a Munka Törvénykönyvében (Mt.) foglaltak 
szerint. 
Azt megelőzően is létezett kölcsönzés hazánkban, de kevésbé
szervezett,ellenőrzött keretek között. 
A székhely szerint illetékes Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) adja 
ki induláskor a munkaerő-kölcsönző cégek engedélyét, ellenőrzi a 
feltételek meglétét (a 118/2001, 182/2009, 285/2009 kormányrendeletek 
által előírt módon) ,  és ez szerv ellenőrzi az éves kötelező
adatszolgáltatás, statisztika meglétét, valamint bővüléskor engedélyezi a 
telephelyek nyilvántartásba vételét is.



Kölcsönzők adatai

• Ma kb. 1031 telephellyel rendelkező kölcsönző cég van hazánkban. 
Érdekesség, hogy ennek kétharmada 3 megyébe: Fejér, Komárom-
Esztergom és Pest megye valamint Budapestre koncentrálódik. Ennek oka: a 
multinacionális vállalatok központjai, gyárai zömmel itt találhatók, illetve a 
logisztika (autópályák M1, M7, M5) itt indokolja a bérmunkaerő
igénybevételét, ők a legnagyobb felvevők.

• Érdekesség továbbá, hogy a diákmunka-szervező cégek (iskolaszövetkezetek) 
közül majdnem mindegyiknek vagy munkaerő-kölcsönző cége (felnőtt 
munkaerő miatt). A kölcsönző cégek kb. egyötöde ilyen vállalkozás. 

• A munkaerő-kölcsönzők kb. egyharmada inaktív, vagy „alvó” vállalkozás és 
kb. 15-20%-nak csak egy (zömmel helybeli) partnere van,  amelyet jól mutat 
az éves beszámoló adata.

• Továbbá kérdéses, hogy hány egyéb, EGT tagállamban székhellyel 
rendelkező vállalkozás működik hazánkban, ugyanis ők a rá irányadó jog 
szerint is végezhetnek tevékenységet itt, ugyanakkor nyilvántartásba vételi és 
adatszolgáltatási kötelezettségük nincs (Mt. 193§ D § 1.a.bek).



Kölcsönzés miért éri      
meg?  Létjogosultság

1. A multinacionális vállalatok többsége (kb. 70-80%-a) vesz igénybe változó
mértékben (általában a saját létszám 15-50%-ban) bérmunkaerőt, a kkv 
szektornál a kölcsönzés aránya kisebb mértékű. Ezek okai általában, hogy 
nagymértékű létszámnövekedés, ingadozás esetén a belső hr, munkaügy 
kapacitása nem elegendő; pár nap alatt nem tudnák külső szolgáltatók nélkül 
megoldani az igényeket, gyakori akár 1-2 hét alatt 1000-2000 fős felvétel is. 
Elsődlegesen az elektronikai, autóipari, fémmegmunkáló, logisztikai cégek 
kölcsönöznek, de az állami vállalatok esetében is gyakori kölcsönzés 
projektmunkák esetén. Bérmunkaerőt vesz igénybe pl: Audi, Mercedes, 
Samsung, Suzuki, Bosch, stb.

2. Egyre nagyobb a szakmunkáshiány hazánkban is, főleg a képzési rendszer 
átalakítása miatt nincs elegendő gyakorlott szakember. Manapság a toborzásuk, 
keresésük sokkal több időt, pénzt vesz igénybe, mert hiányszakma lett, szinte 
minden. Aki nyelvet beszél, az külföldre megy 5-10 –szeres fizetésért, aki 
itthon marad, az az egyre magasabb munkáltatói oldal elvárásának nem tud 
megfelelni (hiányos számítógép ismeret, nyelvismeret). Ezért is szükséges külső
beszállító személyzeti cég, aki megtalálja az ideális jelölteket, megszűri azokat.



Létjogosultság 2.

3. A munkáltatói igények a nemzetközi elvárások, standardek és a verseny 
fokozódása miatt megnövekedtek.  A korábban pár napos-hetes belső
munkába állítási képzések, tréningek gyakran több hónapot is igénybe 
vesznek, szakmunkánál akár 4-6 hó is lehet. Ezért sokan használják a 
munkaerő-kölcsönzőket ún. előszobaként, azaz kölcsönzés után átveszik saját 
állományba a betanítás után már bevált, kipróbált dolgozókat , ez az ún. 
tire&hire.  Cégünk a Flextronics vállalatcsoport egyik fő beszállítójaként 
több, mint 1600 főt adott át saját állományba, ennyi munkavállalót 
helyeztünk el 2010-2012-ben „állandó” állásba.

4. A változó jogi és adókörnyezet miatt állandó naprakészség szükséges 
hazánkban, jól felkészült bérszámfejtő, tb, recruitment csapat tudja csak az 
elvárásokat teljesíteni. A folyamatos képzés, gyakorlat elengedhetetlen, e 
nélkül nem lehet megfelelni a jogszabályoknak. A kis – és középvállalatok 
sokszor döntenek a kölcsönzés vagy hr kiszervezés (outsourcing ) mellett, 
mert biztonságosabbnak érzik az állománykezelést, bérszámfejtést, ha 
szakértőkre bízzák azt.



Eredmények

• 2010-ben a 802 kölcsönző cégből 608 végzett aktív munkaerő-kölcsönzést. A 
bérmunka cégek 89%-a, 539 cég magyar tulajdonú vállalkozás, mindössze 59 
külföldi és 10 offshore vállalat volt.

• A munkaerő-kölcsönzésben foglalkoztatott átlagos stat. létszám 78.785 Fő
volt (Áfsz stat.), amely kb. 5%-al nőtt 2009-hez képest (75153 fő) de 
ténylegesen kb. 124-125.000 főre tehető az átlagos foglalkoztatottság és kb. 
éves szinten 228-243.000 fő kötött kölcsönzésre szerződést. (mérleg adatok 
feldolgozása alapján). (Ennek oka: év közbeni létszámingadozás, megrendelő
állomány átvétele,saját munkásként átvétele, gazdasági válság miatt leépítés év 
végére, határozott idős szerződések.) 

• A hazai kölcsönbeadók 2009-ben 143 milliárd Ft, 2010-ben 155 milliárd Ft 
bért, járulékot és adót fizettek ki a munkavállalóknak illetve be az 
államkasszába. Ez az árbevételük 98-99%-a volt. 

• A munkaerő-kölcsönző cégek kb. 3,5-4% ponttal mérsékelték a 
munkanélküliséget hazánkban.



Érdekvédelem

• Magyarországon 2 érdekvédelmi szervezet van, amely 
mind a munkaerő-kölcsönzők, mind a munkaerő-
kölcsönzöttek érdekeit, jogait védi, és igyekszik kedvező
feltételekért lobbyzni a munkavállalók tartós és 
jogbiztonságos foglalkoztatásáért:

1. MMOSZ (Magyarországi munkaerő-kölcsönzők 
országos szövetsége): zömmel magyar tulajdonú cégeket 
tömörít. (cégünk is e szervezet tagja).

2. SZTMSZ (Személyzeti Tanácsadók Magyarországi 
Szövetsége): zömmel külföldi tulajdonú cégek tagjai.



Jelenlegi szabályozás-
ideiglenesség

A Munka Törvénykönyve az elmúlt években több módosuláson, bővülésen is átesett. 
• A jelenleg hatályos Mt. Szerint –amely utoljára 2011.decemberében módosult-a 

kölcsönzés Magyarországon ideiglenes lehet, ezt az ideiglenességet max. 5 évben határozza 
meg a törvényalkotó, ennél hosszabb időtartamra a bérelt munkaerő nem kölcsönözhető. 
Ezáltal tovább szűkítette a jogalkotó a foglalkoztatást, és ez- a kölcsönzők felmérése 
alapján- nem a munkavállalóknak kedvez.(EGK irányelv miatt) 

• A kölcsönzötteket ugyanazok a bérek, juttatások, pótlékok illetik meg legtöbb esetben, 
mint a saját dolgozót, mellyel a kölcsönbeadó szakma egyetért és követendőnek tart, 
azonban a kölcsönvevők  (zömmel KKV szektor) nem mindig tudnak ezzel a szemlélettel 
azonosulni. Nem tartják jogosnak pl. az ekvivalenciát akkor, ha saját dolgozó, aki már 10 
éve náluk dolgozik,   ugyanannyit keressen, mint az, aki 2 hónapos határozott szerződéssel, 
ideiglenesen megy hozzájuk kisegíteni. 

• Jelenleg a munkáltatói jogok 90%-a a kölcsönvevőnél van, ő gyakorolja a felvétel, 
foglalkoztatás megszűntetés jogát, ő tanítja be a munkavállalót, utasíthatja őt, dönt a 
munkaidő- és szabadságkiadásról, stb. A kölcsönbeadó a munkaszerződés és 
munkaviszony megszűntetése felett rendelkezik. A kötelezettségek 90%-a a bérbeadó
cégnél van: neki kell az összes szerződést, bejelentést, kijelentést, bérelszámolást elvégezni, 
sőt, a munkavállalókat akkor is ki kell fizetnie, ha a kölcsönvevő nem fizet neki határidőre. 



Jövőbeni szabályozás

2012.júl.1-től változik az Mt. Sok olyan tv.módosítás van, melyet     
a kölcsönbeadó szféra üdvözöl, és van, amelyet nem tud elfogadni:

1. Csoportos létszámleépítés:  lehetetlen betartani, egy közepes 
méretű cég is több, mint 30 főt vesz fel és küld el havonta. A 
kölcsönbeadó igyekszik a munkaerőt másik foglalkoztatóhoz 
elhelyezni, a csoportos leépítés napján még nem biztos, hogy 
ismeri az új lehetőségeket a bejelentéskor. Ezzel a szabályozással 
tovább gyengíti a kölcsönzés rugalmasságát, versenyhátrányt 
okozva a kölcsönvevőknek (döntésüket hamarabb kell meghozni, 
közölni és tartani kölcsönbeadóval is jelentős költségtöbbletet 
eredményez náluk), munkahelyeket kockáztatva. A 
kölcsönbeadótól és munkavállalótól a további elhelyezés 
lehetőségét zárja ki szinte teljesen!



2. A jelenlegi szabályozás nem engedi, hogy a kölcsönbeadó és 
kölcsönvevő között tulajdonosi kapcsolat legyen. Ez júliustól 
lehetségessé válik. Visszaéléseket és átláthatatlan viszonyokat 
eredményezne a tv. életbe lépése. Ugyanez a helyzet az EGT 
tagállamos kölcsönzőkkel, akiknek nyilvántartásba vételét és 
minimumkövetelményeknek megfelelő feltételrendszerét nem teszik 
szükségessé, diszkriminálva a hazai cégeket.

3.   5 napos elszámolás kilépéskor-eltörlése: a foglalkoztató nem tud a 
munkaviszony utolsó napján adatot szolgáltatni, 3 napja van rá, hogy 
leszámoltassák a dolgozót és a munkaidő nyilvántartásokat közöljék 
a kölcsönbeadóval.  A kölcsönvevőnek 2 további napja van a 
dolgozó kifizetésére és kilépő papírok kiállítására. Ha ez a lehetőség 
elveszik, a jogszabályi határidőket szinte lehetetlen betartani.



Cégünk 2008-ban alakult. Főleg elektronikai, engergetikai, ügyfélszolgálati, szolgáltató, 

vendéglátó cégek a partnereink. Cégünk jelenleg is több száz főt kölcsönöz, 2010-2012 
között 1600 főt helyeztünk el állandó állásba. Gyakornoki programot működtetünk 
pályakezdő fiatalok részére, rehabilitációs ágazatunk megváltozott munkaképességű
dolgozókat helyez el. A 8 általánostól a diplomásokig, betanított munkástól az alsóvezetőig 
kölcsönzünk dolgozókat, minden szakmába, ágazatba (műszerész, targoncás, raktáros, 
operátor, minőségellenőr, adminsztrátor, hegesztő, lakatos, üzletvezető, eladó, pénztáros, 
pénzügyes, hr-es, stb) Teljes körű hr szolgáltatás (kölcsönzés, közvetítés, fejvadászat, 
bérszámfejtés, outsorcing).

Rólunk



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket! 
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