
Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség 



Ideiglenes foglalkoztatás

Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa‐szerte. 

Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól ‐ a szerződéses  jogviszony 
jellegénél  fogva,  a munkaidő beosztását  vagy  a munkavégzés  helyét 
tekintve ‐ eltérőmódon:
határozott idejű szerződéses jogviszonyban, 
távmunkában, 
részmunkaidőben vagy állásmegosztásban, 
kölcsönzött munkaerőként. 

Az  ideiglenes  foglalkoztatás  fogalmi  meghatározása,  a  különböző
formáinak,  azok  előnyeinek  és  hátrányainak  értékelése  országonként, 
politikai  irányzatonként, érdekcsoportonként más és más, ennél  fogva 
szabályozása, ösztönzése, elterjedtsége és gyakorlatai is különbözőek az 
egyes országokban. 



Foglalkoztatási ráta Magyarországon

Hazánkban a foglalkoztatási mutatók messze az uniós átlag 
alatt maradnak. 



A munkaerőpiac tagozódása

1. Klasszikus munkaviszony (tipikus)

2. Atipikus munkaviszonyok 
(ide tartozik a munkaerő‐kölcsönzés  is) 

3. Speciális foglalkoztatási formák

4. „Fekete” munka



A munkavégzés formái

tipikus foglalkoztatási viszonyok 
(határozatlan idejű, határozott idejűmunkaszerződéssel)

atipikus formák 
(távmunka, munkaerő‐kölcsönzés, önfoglalkoztatás)

vagy időtartama szerint: tartós és ideiglenes munkavégzés

Magyarországon a határozatlan idejű munkaszerződés alapján 
foglalkoztatják  az  alkalmazottak  80‐82%‐át,  míg  határozott 
időre szóló szerződéssel közel 8, 4 %‐ot

a kölcsönzötteknél mindkettő jelen van



Jogi keretek

Az  atipikus  foglalkoztatás,  köztük  a  távmunka,  a 
határozott  idejű foglalkoztatás  és  a  munkaerő‐
kölcsönzés  szabályait  a  Munka  Törvénykönyve 
tartalmazza:

‐ számos  tekintetben eltérő a  szabályozás a hagyományos 
munkaviszonyhoz képest, 

‐ szigorításokat tartalmaz, melyek gyakorlati tapasztalatok, 
szakszervezeti kezdeményezések alapján születtek, 

‐ illetve  az  Alkotmány  Bíróság  döntése  értelmében  szűnt 
meg néhány diszkriminatív szabályozás.



A munkaviszony egyes típusai a 
2012. évi I. tv. alapján

Határozatlan idejű
Határozott idejű
Behívás
Munkakör megosztás
Több munkáltató által létesített
Távmunka
Bedolgozói
Egyszerűsített foglalkoztatás/alkalmi munka
Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló
Vezető állású munkavállaló
Munkaerő‐kölcsönzés
Iskolaszövetkezet



Tények
Az új globális gazdaságban rejlő egyik nagy kihívás és 

veszély  kétségtelenül az atipikus foglalkoztatás elterjedése. 

A „munka” fogalma évtizedeken keresztül állandó, teljes munkaidős 
foglalkoztatást jelentett. 
Az utóbbi években a tipikus munkaviszonyok modellje jelentősen 
megváltozott, egyre több atipikus foglalkoztatási formát hoznak létre,.
Az atipikus foglalkoztatás a szociális kozkázatot a munkáltatóról a 
munkavállalóra és annak családjára ruházza át. 
Ennek eredménye:

a gazdasági egyenlőtlenség, 
a bizonytalanság 
és az instabilitás egyre nő. 

A  munkaerőpiac  előtt  álló kihívás  a  rugalmasság  és  biztonság  közötti 
megfelelő egyensúly megtalálása.    Ez a  munkavállaló és  munkaadó, 
valamint a kormány és a társadalmi partnerek közös felelőssége!



Szakszervezetek  viszonya az ideiglenes 
foglalkoztatáshoz

Nem  az  ilyen  foglalkoztatási  formát  ellenezzük, 
hanem  az  alkalmazás  során  a  „kiskapukkal” való
visszaéléseket!

Sokszor a normál foglalkoztatás helyett alkalmazzák. 

Gyakori a jogszabályok megkerülése.

A szakszervezetek szerint kell a rugalmasság, de 
kell a védelem is! (flexicurity)



A projekt

„Méltó munka felé
a fémiparban –
mit szükséges tennünk?
A határon túli együttműködés
ösztönzése az atipikus
foglalkoztatás elleni harcban”



Projekt célok
az atipikus foglalkoztatás dimenzióinak és formáinak beazonosítása és 
elemzése

az atipikusan foglalkoztatottak törvény adta érdekvédelmi 
mechanizmusa

nemzeti törvénykezés módosítására és javítására vonatkozó javaslatok

az atipikusan foglalkoztatottak nagyobb szociális biztonságának 
garantálása

a szociális partnerek közötti konstruktív párbeszéd ösztönzése

a jó gyakorlatok bemutatása, illetve cseréje

a szociális párbeszéd javítása és a kollektív szerződés mint az 
egyenlőtlenség és a bizonytalanság elleni harc hatékony eszközei 
helyének és szerepének erősítése



ElvElváárt eredmrt eredméényeknyek
A  szakszervezetek  és  a  dolgozók  tájékozottságának  és  tudásának  növelése, 
valamint kapacitás növelés az atipikus foglalkoztatás csökkentését célzó irányok és 
javaslatok megtételéhez.

A  stratégiai  politikák  kidolgozásának  és  kivitelezésének  támogatása  a 
munkaerőpiacon,  amelyek  fő célja  méltó munkahelyek  létrehozása  és  az 
életminőség javítása.

A dolgozók és a munkát keresők támogatása érthető és  hiteles információ révén az 
atipikus foglalkoztatási módok veszélyeiről.

A  munkáltatók  ösztönzése  az  atipikusan  foglalkoztatottak  megtartására,  és  az 
atipikusan foglalkoztatottak továbbképzésének ösztönzése. 

„Recept” a  méltó munkára  a  fémiparban  – több  jobb  és  biztosabb  munkahely 
létrehozásának mikéntje, a feléjük vezető út.

A  nemzeti  szociális  politikák  és  a  munkaerőpiacot  érintő aktív  intézkedések 
tökéletesítését célzó javaslatok.



Projekt állomásai (1)

1. Nyitó konferencia  Szófiában 2012.01.19.

Feladatok:
ismerkedés a projekttel, a partnerek bemutatása
végrehajtási terv megvitatása, egyeztetése
várható eredmények és hozzáadott érték



Projekt állomásai (2)
2. Vitafórumok

1. 2012. április Bécs, PRO‐GE
2. 2012. április Madrid, FI. CC.OO
3. 2012. május Budapest, Vasas Szakszervezeti Szövetség

Feladatok:
a szociális‐gazdasági konjunktúra felvázolása, 
a munkaerőpiac  és az atipikus foglalkoztatás dimenzióinak 
bemutatása az adott tagországban,
a foglalkoztatást és a munkaerőpiacot érintő javaslatok  összegyűjtése;

3. Kutatás
A  fémipari  atipikus  foglalkoztatási  dimenzióinak,  formáinak  és 
katalizátorainak felmérése a résztvevő országokban



Projekt állomásai (3)

4. Záró konferencia  Szófiában, 2012. október 24.

Feladatok:
a fémipari atipikus foglalkoztatásnak és szociális dimenzióinak 
reális bemutatása a 4 uniós tagállamban (Bulgária, Ausztria, 
Magyarország és Spanyolország)

a teljesített projekttevékenység áttekintése és az elért 
eredmények értékelése

a projekt eredményeinek sokszorosítására és terjesztésére 
vonatkozó terv megvitatása és egyeztetése



Magyar vitafórum (1)
Budapest 2012. május 28‐30.

Előadók:
Budapest Főváros Kormányhivatal vezető helyettese
A Vasas alelnöke, szakértői, 
Vasas munkahelyi szervezetek vezetői 
a Job&Career Kft. Munkaerő‐kölcsönző cégvezető
A Flextronics Global Services HR vezetője 

Résztvevők:
A  4  EU  tagország  Bulgária,  Ausztria,  Spanyolország  és 
Magyarország képviselői.



Magyar vitafórum (2)
Témák:
A magyar munkaerő‐piac jellemzői, különös tekintettel az 
atipikus foglalkoztatási formákra, jogi háttér.
A  kölcsönmunka  jellemzői  Magyarországon,  eltérések, 
különbségek a hagyományos foglalkoztatáshoz képest.
Az  atipikus  formában  foglalkoztatott  dolgozók  körében 
végzett tagszervezőmunka.
Munkaerő‐kölcsönzés a kölcsönzők szemszögéből.



Magyar információgyűjtés
Kérdőív

a  magyar  munkajogi  viszonyokról  és  a  szociális  párbeszéd 
alakulásáról, 
az atipikus foglalkoztatás formáiról a vállalatoknál, 
a  Jó gyakorlatokról,  a  dolgozók  munkajogi  viszonyainak 
rendezésével  kapcsolatban,  különös  tekintettel  az  atipikus 
foglalkoztatás  következtében  a  munkaerő‐helyzetre  gyakorolt 
negatív hatás csökkentését előidéző esetekre.



Magyarországi adatok
Foglalkoztatás a fémiparban:

8‐10 % a határozott idejűmunkaszerződéssel,  
3‐4%, a munkaerő‐kölcsönzéssel, 
kb. 5,5 % részmunkaidős foglalkoztatás

Az atipikus foglalkoztatás leggyakoribb formái:
határozott idejű foglalkoztatás, 
távmunka,  
munkaerő‐kölcsönzés, 
önfoglalkoztatás (egyéni vállalkozók), 
részmunkaidős, 
megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás, 
alkalmi munkavállalás és közmunka.



Az atipikus foglalkoztatás következményei 
a magyar munkavállalókra

nagy a bizonytalanság – kicsi a védelem,
a munkavállaló kiszolgáltatott,
csorbul az „egyenlő bánásmód”
(bér, szociális juttatások tekintetében) 
a család és munka egyensúlyának 
aránytalansága,
nincs ösztönzés és lehetőség a tanulásra 
(még tanulmányi szabadság sem jár)



Eredmények Magyarországon (1)
A szakszervezetek és a dolgozók tájékozottsága nőtt.

A munkavállalók és a munkát keresők megismerték az  ideiglenes 
foglalkoztatás veszélyeit.

A  munkáltatók  folyamatos  ösztönzése  az  atipikusan 
foglalkoztatottak  megtartására,  állandó munkaviszonyba  való
áthelyezésükhöz.



Eredmények Magyarországon (2)

Szakszervezeti  kezdeményezésre  a  korábbi  szabályozások 
pozitívan  alakultak,  a  törvényekbe  korlátozó szabályok  épültek 
be.

Az  európai  irányelv  szerinti  szabályozás,  szintén  a 
szakszervezetek  munkájának  köszönhetően,  2011.  dec.  1‐ét 
követően már hatályba lépett a magyar munkajogban.

Egyre  több  Kollektív  Szerződés  van,  amiben  nem  tesznek 
különbséget  a  munkavállalók  között  a  foglalkoztatási  forma 
alapján,  így  azonos  bér,  azonos  juttatások  járnak  minden 
munkavállalónak.  Ezzel  természetesen  a  az  azonos  teljesítmény 
elvárása is párosul. 



Благодаря ви за вниманието!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gracias por su atención!

Köszönöm a figyelmet!

Készítette: Kovács Anikó

kovacs.aniko@vasasok.hu


