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Foglalkoztatásuk számokban

• A kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatási aránya alacsony
Magyarországon (2,5 -3% ), 

• 2008-ig növekedett (948 kölcsönző cég, kb. 117 000 fő dolgozó, kb. 6400 
kölcsönbevevő cég )

• az elmúlt két évben a válság miatt csökkent (2009-ben 916 kölcsönző cég 
kb. 79 000 főt kb. 4800 kölcsönbevevő cég foglalkoztatott) 

• 2010-ben ismét a felvételük került előtérbe, de 2012. elejétől a jelzések 
alapján ismét csökkenésük várható.

• Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése során nem lesz 
különbség (csak minimális) a saját és a kölcsönzött munkavállalók között, 
így várható az igények nagymértékű visszaesése.

• hogy csak belföldi munkaerő-kölcsönzők működhetnek Magyarországon 
megszűnt, mert az EU Bíróság döntött – nyitni kell a határon túliak felé, 
ebből újabb problémák lehetnek!!! 

• Ellenőrzés ez irányú jogköreit erősíteni kell!  
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A kölcsönzött munkavállalók számára is kell 
a védelem!

• Az egyenlő bánásmódban
• A munkavédelemben
• A minimálbérben
• A kollektív jogok gyakorlásában 
• A munkaviszony megszüntetésének szabályozásában
• A rugalmasság és biztonság ésszerű arányosságában
• FONTOS elvárásunk volt évek óta, hogy ne a tipikus munkaviszonyok 

védelmének gyengítése árán növeljék a munkaerő-kölcsönzéssel 
foglalkoztatottak védelmét!

• 2011. dec. 4., illetve 2012. július 1. után jogaik kevés kivétellel azonossá
váltak, 

• sajnos az új Mt. nem többletjogokat adott a munkaerő-kölcsönzéssel 
foglalkoztatottak és a saját állományú munkavállalók számára,  hanem 
összességében kiszolgáltatottabbá tette a munkavállalókat – növelte a 
munkáltatók mozgásterét, 

• emellett csökkentette a szakszervezetek működéséhez, érdekvédelmi 
feladatuk ellátásához szükséges  feltételeit és  jogait. 
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Szakszervezetek  viszonyulása a munkaerő-
kölcsönzéshez

• Soha nem az ilyen foglalkoztatási formát elleneztük, 
hanem a korábbi években az alkalmazása során a 
„kiskapukkal” való visszaéléseket!

• Sokszor a normál foglalkoztatás helyett alkalmazták
• Gyakori volt a jogszabályok megkerülése (bérmunkások)
• A szakszervezetek szerint kell a rugalmasság, de kell a 

védelem is! (flexicurity)

• Gyakran a kollektív megállapodásban rögzített rugalmas 
szabályok helyett az atipikus foglalkoztatás növelése 
került előtérbe
(így a kölcsönzött munkavállalók a zsarolás eszközeivé válhattak)
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Saját döntés vagy kényszerhelyzet

• Az önfoglalkoztatás, a távmunka és a 
részmunkaidős foglalkoztatás választása 
leginkább az egyén saját döntésén alapul (családi 
problémák, gyermeknevelés,  képzésben való részvétel, 
betegség, tartósan beteg gyermek vagy idős családtag 
ápolása, stb.)

• Itt ezért a problémák lényegesen kisebbek, mint 
a munkaerő-kölcsönzés esetében, mert Ők a 
következményekkel is számolnak a döntésüknél: 
(pl. jövedelmi helyzet, szociális kérdések)
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Saját döntés vagy kényszerhelyzet

• A munkaerő-kölcsönzővel munkaviszonyt 
létesítők már nem mindig saját akaratból,

• hanem kényszerű munkaerő-piaci helyzetükből
adóan lépnek be ebbe a foglalkoztatási formába

• Amilyen munkához hozzájutnak azt kell 
megragadni – nagy a megélhetési kényszer 
hatása

• (egyes esetekben kvalifikált, speciális ismeretekkel rendelkezők 
foglalkoztatása is csak munkaerő-kölcsönzéssel valósulhat meg, 
akár szakképzettséget nem igénylő munkakörökben), 
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A kölcsönzött munkavállalók számára ma is 
hátrányt jelentő eltérések

• A határozott idejű munkaszerződés időtartama továbbra is 
meghaladhatja az 5 éves időtartamot, csak abban korlát az 5 év,
hogy egy kölcsönbevevőnél nem lehet tovább foglalkoztatni ennél 
az időtartamnál

• A 2006, 2007. évi módosítások és  2009-es Alkotmány Bírósági  
döntés javított a helyzeten, legfontosabb változásokat  az EU 
irányelv hazai munkajogba átültetése hozta! 

2012. július 1-ét követően már vonatkoznak rájuk a munkaviszony 
megszüntetésekor érvényes védelmi szabályok (így a felmondási 
idő, végkielégítés, a felmondási tilalmak és korlátozások, a csoportos 
létszámleépítés szabályai) Ez korábban nem volt rájuk alkalmazandó, így 
hatalmas előrelépés a kiszolgáltatottságuk csökkenésében, ebben 
egyenrangúvá váltak a saját állományú dolgozókkal!

Megszűnt a kedvezőtlen szabályokkal történő különbségtétel a 
munkaviszony jogellenes megszüntetése és rendkívüli felmondás 
esetén járó járandóságok számítás tekintetében is. 
.
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Munkáltatói előnyök

• Nem kerül saját állományba a dolgozó (a foglalkoztatási létszám 
szempontjából ez a tulajdonos felé sokszor jó pont)

• Gyorsaság (a termelésnövekedés miatti foglalkoztatási igényeknél a kellő
létszám biztosítása) 

• A kölcsönzők szakmákra specializálódtak, gyorsan meg lehet 
találni a feladatra alkalmas munkaerőt

• Meghatározott időre, meghatározott feladatra és a szükséges 
létszámban vehető igénybe

• A kikölcsönző (viszonylagos) garanciát, felelősséget  vállal a 
munkavállalóiért

• A kölcsönvevőt nem terhelik az adminisztrációs és egyéb feladatok 
(pl. felvételi tesztek, képzések, munkaruha, munkásszállítás, felmondás, 
végkielégítés, stb.) 

• A kölcsönvevő gazdálkodásában nem bérköltségként, hanem 
költségként jelenik meg!
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Munkáltatói hátrányok

• A kölcsönvevőnek hosszútávon többe kerül, mint a saját 
állományú foglalkoztatás kb. ( 1,8 - 2,3-szerese) 

• A kölcsönmunkások egy része motiválatlan, nem 
ösztönözhetők a teljesítményre és a minőségi elvárások 
teljesítésére! 

• Ebben szerepet játszik a  foglalkoztató iránti 
elkötelezettség hiánya (nem tudni meddig dolgozom itt, 
akkor miért törjem magam…….tisztelet a kivételnek!)

• Gyakran nem megfelelő a szakértelmük és a 
különböző kompetenciáik is hiányosak /többségük 
képzetlen, csak betanított munkavégzésre alkalmas/

• A munkáltatói jogok közös gyakorlása a kölcsönadóval 
(itt vannak ismerethiányok, jogkörök keverése)
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Korábbi negatív tapasztalataink

- a kollektív szerződés hiánya (foglalkoztatási időfeltételek voltak/vannak) 
- Tudtuk nélkül is folyamatosan a zsarolás eszközeivé és a bérszínvonalat 

lenyomó tényezőkké váltak munkatársaikkal szemben (pl. KSZ-kötésnél, 
munkaidőkeretnél, túlmunkánál, stb.)

- 2012. július 1. után EZ MEG FOG VÁLTOZNI!
- Az egyenlő bánásmód követelményét be kell tartani! (maradnak azért 

kivételek!) 
- A munkaerő-kölcsönző által foglalkoztatottak féltik a munkahelyüket, de 

mégsem eléggé elkötelezettek a cég iránt! 
• Gyakran mondták rájuk, hogy Ők a másodosztályú munkavállalók, ebből 

feszültségek generálódtak a munkahelyen belül, ez csökkenni fog! 
- Nem voltak szervezhetők! Nem voltak védhetőek, mert csak kevesen léptek 

be a szakszervezetekbe! 
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Korábbi negatív tapasztalataink

• A kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, már a 
visszaélés szintjén folyt (5-6 évig? Akár élete végéig?)

• határozott idejű foglalkoztatás éveken keresztül 
(hosszabbítás 1, 2, 3 hónapra) + próbaidők (vagy csak azok!)

• A költségmegtakarításért a törvények kijátszása is 
gyakori volt (sok volt a munkaügyi ellenőrzés során feltárt 
szabálytalanság) 

• Továbbra is jellemző marad a foglalkoztatási 
bizonytalanság jelenléte (bár ez a válság óta már a saját 
állományban is jelen van),

• A családi és  szociális helyzetükben is fennállhat a  
hosszú távú bizonytalanság, kiszolgáltatottság
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Munkavállalói előnyök

• Elkötelezettség nélküli munkavállalás 
lehetősége (ez nem a magyarországi gyakorlatra jellemző, mert a magyar 

családok ezt nem tudják megtenni)

• Pályakezdőként munkatapasztalat és referencia
szerzés (a későbbi stabilabb foglalkoztatáshoz) lehetősége

• Remény és esély arra, hogy a kölcsönvevő
átveszi saját állományba

• „Amíg nincs jobb”, a munkanélküliség helyett
• Bevezetés  vagy visszavezetési lehetőség a 

munkaerőpiacra!
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Munkavállalói hátrányok
• Bizonytalan a munkavégzés időtartama, ez 

állandó stresszt és kiszolgáltatottságot jelent, 
ennek az egészségük, családi helyzetük 
megromlása is következménye lehet 

• Az „egyenlő bánásmód” gyakran csorbul, (bér, 
szociális juttatások, tanulás, szakmai előrelépés lehetőségeinek 
hiánya, itt is javulás várható július 1. után) 

• Család és munka egyensúlyának gyakori 
aránytalansága (bárkit – bármikor berendeltek, 
műszakrendet fordítottak, szabadság kivételét 
korlátozták, stb.) 
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Munkavállalói hátrányok

• Nincs ösztönzés és lehetőség a tanulásra (még tanulmányi 
szabadság sem jár, a tanulást a rendszertelen munkavégzés is 
gátolja)

• Életformává válhat, ha nem tud belőle kitörni
(kiszolgáltatottság, bizonytalanság, beletörődés, távol a családtól az 
otthontól, esetleg sokszor máshol az országban)

• A munkavállalói érdekképviseletek hiánya (nincs 
üzemi tanács, nincs szakszervezet, nincs munkavédelmi 
képviselet) 

• Ezeket az EU Irányelv átültetése sem oldotta 
meg, egyetlen szabály sincs róla, hogy a 
munkaerő-kölcsönzőkben legyen rá lehetőség! 
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Szakszervezeti szempontok

• Szervezhetőek lennének a kölcsönbevevő
szakszervezeténél (ha van?)

• gyakorlatilag nem érvényesíthető a munkaidő-
kedvezmény 

• és az érdekvédelem is gyengébben valósítható
meg,

• Jelen van bennük a félelem, szakszervezeti tag 
lettem… (és kitudódhat nem kell többet, volt rá példa)

• Bizonytalan számukra a kölcsönbevevő
vállalatnál munkában töltött idő, ez is visszatartja 
őket a belépéstől



Tarsoly Imréné 2012. május 29.

Dilemmáink

• Az önálló kölcsönzött munkavállalókat képviselő alapszervezet 
létrehozása  kérdéses, 

- mert a folyamatos fluktuáció vagy más városba történő áthelyezés 
lehetősége, a munkavégzési hely esetleges változása gátolja, 

- (nem ismerik egymást a kölcsönbeadónál munkaviszonyban állók, 
mert több kölcsönbevevőnél végzik napi munkájukat)

• Tisztázatlan, hogy több kölcsönbevevőnél dolgoztató
kölcsönbeadónál ki, kivel és milyen hatáskörű érdekegyeztetésre 
vagy KSZ-kötésre lenne (lehetne?) jogosult? 

• itt kell/kellene/lehetne ágazati szintű tárgyalásokat folytatni és 
KSZ-t kötni, kiterjeszteni!?! Tisztázatlanok a szociális partnerek!

• Ennek ösztönzésére azonban nincs törvényhozói akarat, ez az új 
Mt.-ben sem jelenik meg!
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A szervezhetőség (jogi) akadályai

• Nehézséget okoz (illetve nincs is) lehetőségük a 
munkavállalói részvételi jog gyakorlására:

• (ÜT-t ott kell választani, ahol a munkáltatónál foglalkoztatottak 
létszáma meghaladja az 50 főt, és a foglalkoztatott legalább 6 
hónapja munkaviszonyban áll a munkáltatóval.)

• Így a munkaerő-kölcsönzés keretében 
foglalkoztatott munkavállaló nem választhat és 
nem is választható, mivel nem a foglalkoztató / 
kölcsönbevevő munkáltatóval áll munka-
viszonyban, ahol erre lehetőség van

• (munkaerő-kölcsönzőnél létrehozott ÜT-ről eddig nincs tudomásom).
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A szervezhetőség akadályai

• A gyakorlatban munkahelyi szintű szakszervezet csak 
foglalkoztatással kapcsolatos a munkáltatói jogokat 
gyakorló (a kölcsönbevevő) munkáltatóknál (itt is csak 
egy részüknél)  működik

• A kölcsönzött munkavállalók nem vagy csak 
kislétszámban lesznek tagjai a szakszervezetnek, amely 
a  foglalkoztató/kölcsönvevő munkáltatónál működik 
(lehetőségük volna itt belépni vagy a területi 
szakszervezetekbe is) 

• Általánosan nem vonatkozik rájuk a foglalkoztató
munkavállalóira érvényes kollektív szerződés és 
bérmegállapodás sem (csak az egyenlő bánásmód alapján, abban 
is vannak kivételek, ahol csak 183 nap eltolódással ).
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Összegzés pozitív példák

• Van rá példa, hogy KSZ-ben korlátozták a kölcsönzött 
munkavállalók maximális arányát. 

• Több helyen a kölcsönzöttek közül a jó munkát végző
munkavállalókat átveszik vállalati állományba.

• Szintén több helyen a vállalati KSZ-k, megállapodások 
ugyanazt a bérezést és béren kívüli juttatást biztosították 
első munkanaptól a kölcsönzötteknek. 

• Sikerül kis létszámban szakszervezetbe szervezni és 
védeni Őket 

• Néhány kölcsönző cég vezetése kész együttműködni a 
kölcsönbevevőnél működő szakszervezet vezetésével
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Hogyan tovább

• Létszámkorlátok – a munkaerő-kölcsönzésben és  a 
határozott idejű foglalkoztatásban pl. a KSZ-ben,

• A törvény céljának megfelelő alkalmazás, nem pedig  
(munkacsúcsok, helyettesítés hosszabb táppénz, 
gyermekgondozás miatti távollét, stb.)

• A foglalkoztatási biztonság növelése - aktív-passzív 
eszközökkel, 

• a  szakszervezet  beleszólási lehetőségének növelése, 
• érdekegyeztetés a három fél - a kölcsönbeadó , a 

kölcsönbevevő és a kölcsönzött munkavállaló - között
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Hogyan tovább?

• További szakszervezeti szervezés a kölcsönzött 
munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkavállalók 
között

• Fontos az érdekképviseletek jelenlétének biztosítása a 
munkaerő-kölcsönzőkben (szakszervezet, üzemi tanács, 
munkavédelmi képviselők) Ezt tovább kell elérendő
célként képviselni a törvényalkotók felé!

• Az érdekegyeztetés szükségessége, szakszervezeti  
kapcsolatfelvétel  a munkaerő-kölcsönzők vezetésével! 

• Szükséges a működő munkaügyi kapcsolatok 
kialakítása!

• A munkaerő-kölcsönző cégek viselkedjenek ebben a 
vonatkozásban munkáltatóként! 
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Hogyan tovább?

• A kiszolgáltatottságuk csökkentése érdekében az Mt. 
módosításának (az uniós irányelvre vonatkozó részeinek) betartása,

• Érvényesüljön a gyakorlatban is az egyenlő bánásmód!
• Ellenőrizni kell, hogy az első naptól megkapják-e ugyanazt a bért és 

juttatásokat, mint a kölcsönvevőnél velük azonos munkát végzők, 
• A kölcsönbeadó és a kölcsönbevevő megállapodása tartalmazza, 

hogy vonatkozzon rájuk a Kollektív Szerződés, 
• Az 5 éves időbeli korlát ne adjon okot a visszaélésre (az 

állomány ezt megelőző rendszeres cseréjére, 
• hanem bizonyos időtartam után kerüljön át a kölcsönbevevő

állományába, ha a tevékenységére szükség van és erre munkája 
alapján méltó, stb.

• Értük és velük együtt kell és lehet növelni a 
foglalkoztatottságot és javítani Magyarország 
gazdasági helyzetét!
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
tarsoly.m@vasasok.hu


