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1 A MUNKAERŐPIAC ALAPFOGALMAI 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ személyközi állampolgári kompetenciák 

⧠ ismereti kompetencia 

⧠ kritikai kompetencia 

1.1 A munka világa 

„Aki nem dolgozik ne is egyék”
1
 – halljuk gyakran a mondást. A munka egyidős azzal, hogy az ember 

felegyenesedett és elkezdett két lábon járni és a szabaddá vált végtagok alkalmassá tették a 

munkavégzésre. Azonban a különböző korok másként értékelték a munkát, hol lenézték a kétkezi 

dolgozót, hol dicsőitették a produktivitást. Egy XIX századi filozófus így elmélkedik, s talán mai 

gondolkodásunknak is megfelelőek gondolatai  „Mit nevezünk munkának? Erőnk és tehetségeink 

felhasználását, okszerű alkalmazását, oly eredmény létrehozására, mely embertársaink és saját magunk 

javára válik. …….Minden társadalmi élet a munkán alapszik. A munka által hódítjuk meg a 

nyersanyagot, mely mindenünnen körülvesz, s alakítjuk át különféle szükségeink kielégítésére. A munka 

visz előbbre a szellemi fejlődés, a haladás útján. A munka az általános, közös adó, mellyel mindnyájan: 

gazdagok, szegények, műveltek, műveletlenek, tudósok, tudatlanok, eszesek és gyámoltalanok, egyaránt 

tartozunk, még pedig tehetségeinkhez képest, azon társadalomnak, melynek mindent köszönhetünk.” 

(Gerando, 1880, 1-2. o.) 

 

1.1.1 Munka fogalma 

 A XIX. századot sokan a munka századának nevezték, azonban talán helyesebb lenne a bérmunka 

kifejezés. Marx és Engels azt hirdetik, hogy a munkát meg kell, és meg lehet szervezni, a munkának a 

munkás erejévé és dicsőségévé kell válnia. A társadalom gazdagságát a dolgozók hozzák létre, a jólét 

nekik köszönhető. Azóta is közgazdászok, politikusok, filozófusok foglalkoznak a munka mint 

tevékenység meghatározásával. Polányi szerint a kapitalista gazdaság körülményei között a „formális” 

gazdaság logikája szerint szerveződő, a piaci cserékben intézményesülő, a munkaerő-piacokon megjelenő 

munkát szokás „igazi” munkának tekinteni – míg az anyagi szükségletek kielégítése érdekében végzett, 

tehát a „szubsztantív” értelemben használt gazdasági tevékenységeket, a hétköznapi nyelvben szintén 

munkának, dolognak tekintett tevékenységeket nem. Más szóval, a kapitalista társadalmakban társadalmi 

jelentéssel bíró munkának elsősorban azt a tevékenységet tekintjük, amely a munkaerő-piacokon 

megjelenik.  Bár a definició csábító nem tudunk vele egyet érteni. A munkát ez alapján azonban nehéz 

meghatározni, tekintettel arra, hogy a munka határai így nem világosok: egy-egy tevékenység egyik 

esetben munkának, más esetben szabadidős tevékenységnek tekinthető ( Noon – Blyton, 1997). Tehát 

nem maga a tevékenység a mérvadó, hanem a feltételrendszer és a tevékenység következménye (Genis – 

Wallis, 2005). A leginkább elterjedt munkafogalmak gazdasági szemléletűek: munka szerintük leszűkül 

olyan tevékenységekre, amiért az egyén pénzügyi ellentételezést kap a megélhetése érdekében (Brief – 

Nord, 1990). Ez a gazdasági megközelítés több szempontból is leszűkíti a munka meghatározását. Először 

is nem veszi figyelembe az olyan tevékenységeket, amelyeket az egyén közvetlenül nem pénzért végez 

                                                      

1
 Szent Pál apostol második levele a thesszalonikaiakhoz (korintoszikahoz) a Biblia újszövetségi részének 

egyik irata. A II. levél 3. rész 10. pontja: „Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha 

valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.”(2Thess. 3,10) 
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például mert a szürke- vagy feketegazdaság része, vagy háztartási munka, vagy önkéntes munka vagy 

más termékeket kap érte. Továbbá a munka általános gazdasági szemléletű meghatározása azért is 

problematikus, mert ahogy azt Ryan és Deci (2000) is teszi leszűkíti a munka fogalmát a külső 

motivációból végzett munkára. Ez a meghatározás a belső motivációból végzett munkát figyelmen kívül 

hagyja. Azonban Morse és Weiss (1955) kutatásukban bebizonyították hogy a pénzszerzésen kívül milyen 

más funkciója van a munkának a dolgozó emberek szemével nézve. A munka – a gazdaságin kívül – más 

funkciót is betölt mind a közép-, mind a munkásosztály számára, azonban ezek különböznek a két osztály 

esetében. A középosztálybeliek számára a munka végzése az egyénnek célt, teljesítményérzetet, 

önkifejezési lehetőséget nyújt. A munkásosztálybeliek munka nélkül csak ülnének vagy feküdnének, 

számukra a munkavégzés azt jelenti, hogy van mit tenni, lehetőséget ad a fizikai tevékenység végzésére. 

A munkaorientáció megmutatja, hogy milyen okból és céllal végezzük a munkánkat és a munka milyen 

jelentést hordoz számunkra. .Rosso et al., (2010). A munkához alapvetően három eltérő viszonyulást 

különböztettek meg: állásként, karrierként vagy hivatásként értelmezhetjük a munkánkat. Felhívják a 

figyelmet hogy egyes mechanizmusok ezt befolyásolják, ebből hét folyamatot definiálnak a hitelességet 

(autenticity), hatásosságot (self-efficacy), önbecsülést (self-esteem), cél orientációt (purpose), 

kapcsolatokat (belongingness), transzcendenciát (transcendence) és a kulturális és interperszonális 

jelentésadást (cultural and interpersonal sensemaking). A felsorolt mechanizmusok azon pszichológiai 

folyamatokra fókuszálnak, amelyeken keresztül a munka értelmessége megtapasztalható, és ezzel 

szükségletet elégít ki. Tehát a munka nem csupán pénzszerzést jelent sokkal inkább egy életformát 

kiteljesedést. 

DEFINÍCIÓ:  

A munka külsődleges vagy belső cél érdekében, célracionálisan szervezett és annak 

alárendelt tevékenység, amely a tágan értelmezett emberi szükségletek kielégítésére 

irányul. Függetlenül annak ellentételezésétől, jogi társadalmi kereteitől. 

 

A munkavállalás okait négy kategóriába lehet sorolni, amik egymással kombinálódhatnak is. 

⧠ instrumentális okok: valami hasznosat hozzunk lére, pénzt keressünk, biztosítsuk a 

megélhetésünkhöz, szükségleteink kielégítéséhez szükséges feltételeket;  

⧠ belső okok, avagy a munka öröme: a munka olyan tevékenység, amely önmagában örömöt, 

kielégülést eredményez;  

⧠ a munka, mint önmegvalósítás: az emberek általában olyan munkát keresnek maguknak, amely 

leginkább igénybe veszi képességeiket és egybeesik érdeklődésükkel;  

⧠ a munka társas vonatkozása: a munkahelyen a munkatársak csoportja a családon kívüli elsődleges 

társas környezetnek tekinthető, ezen keresztül integrálódik az egyén a társadalomba. 

1.1.2 Munka paradigma váltás 

A XXI század elején a munkavállalói lét a fizetéshez való hozzájutást biztosító munkavégzés, 

munkaerőpiacokhoz való kapcsolódás terén erősen megváltozott. Mostanáig ugyanis abból indultunk ki, 

hogy létezik egy fogalmilag többé-kevésbé sikeresen elkülöníthető tevékenység, a ‘munka’, amely kívülről 

meghatározott, önmagán kívül eső célért végzett, célracionálisan szervezett, elsősorban a létfenntartásra 

illetve a társadalom újratermelésére irányul, és amely a gyakorlatban is világosan elkülönül más 

tevékenységektől. Alapvetően egy egységes munkavállalói réteget hozott létre. 

 

A  klasszikus jóléti államokra  jellemző ipari társadalom foglalkoztatási jellemzőit Csoba 2011-ben az 

alábbiak szerint foglalja össze: 
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⧠ az emberek többsége vagy az államnak vagy nagy szervezetben, ipari üzemben, gyárban 

dolgozik; 

 főként alkalmazottként végzi feladatait; 

 hosszú időt töltenek el ugyanabban a foglalkozásban, ugyanannál a cégnél, karrierjeiket a cégen 

belüli előrelépésekkel futják be; 

⧠ 8  órás,  teljes  munkaidőben,  vagy  „hivatali  munkarendben”,  vagy  „műszakban” dolgoznak; 

⧠ munkájukért bért és béren felüli, de bérjellegű fizetést kapnak; 

⧠ fizetésük alapján fizetik közterheiket; 

⧠ a  munkavégzés  feltételeit,  a  bérezés  mértékét  a  polgári,  szerződéses  jog  részét  képező – 

egyéni és kollektív – munkajogi szerződések rögzítik, ám a munkajog, mintegy a szerződésben 

részt vevő gyengébb fél oldalán, számos védelmet biz-tosít a munkavállaló számára (pl. 

munkaidő, szabadság, minimálbér, munka- és balesetvédelem stb.); 

Napjainkban azonban munkához való kötődés erőssége, biztonsága és jogi védettsége igen nagy 

egyenlőtlenségeket teremt a különféle munkavállalók között. A különböző munkavállalói csoportok 

jelentek meg a korábban egységesnek feltételezett bérmunkások világában. A gazdasági válságok után 

nem kizárólag a munkahelyek számának csökkenése jelentett komoly változást a foglalkoztatás területén, 

hanem a  munka, a foglalkozás jellegének változása is.   

 

A  posztindusztriális  munkaerőpiac  jellemzői   Csoba 2011 szerint a következők: 

⧠ az emberek többsége a szolgáltatási szektorra jellemző kicsi, legfeljebb közepes méretű  

szervezetben  dolgozik,  és  ez  a  kis  szervezet  gyakran  a  nagy  szervezet  beszállítója, 

alvállalkozója.  

⧠ a dolgozók nem kizárólag alkalmazottként, hanem gyakran kisvállalkozóként,tulajdonosként, 

önfoglalkoztatóként, a beszállító alvállalkozójaként szerepelnek. Gyakran váltanak foglalkozást, 

munkahelyet, alkalmazási formát, sőt gyakran váltanak lakhelyet, olykor országhatárokon túl is, a 

karrierek alapja a „jobb helyre való kerülés” és az „egész életen át tartó tanulás” („life long 

learning”). 

⧠ egyre jellemzőbb, hogy atipikus, rugalmas munkarendben dolgoznak, ami oly-kor 8 óránál 

rövidebb, olykor, „kampányidőszakban” a 8 órát jelentősen meg-haladó, éjszakába nyúló, 

bizonytalan és kiszámíthatatlan munkarendet is jelent. A ledolgozott munkaórák száma csökken, 

ami gyakran, időarányosan a jövedelmek csökkenését is jelenti. 

⧠ a munkájukért sokféle formában – bérként, megbízási díjként, számla elle-nében szolgáltatási 

díjként, üzleti haszonként, osztalékként stb. – kapják meg jövedelmüket. 

⧠ a sokféle jövedelem után sokféle formában kell fizetni a közterheket – az adó-fizetés 

„optimalizálása”, a legális és illegális adó elkerülések lehetőségei jelentősen befolyásolják az 

egyéni munkavállalási stratégiákat is és a munkaadói stratégiákat is. 

⧠  a jóléti rendszerek a foglalkoztatás csökkenése és a jövedelemszerkezet változása miatt csökkenő 

bevételeikből csak romló színvonalon képesek funkcióikat ellátni. Ennek ellensúlyozására a 

szociális biztonság alapjául egyre növekvő arányban az „öngondoskodás”, a különféle önkéntes, 

egyéni formában megválasztott privát megtakarítások és piaci biztosítások szolgálnak. 

⧠ a szociális jogok egyre kevésbé munkavállalói jogok, sokkal inkább az emberi és állampolgári 

alapokra helyezett, általános szociális jogok, részben pedig az együttműködésekre és 

megállapodásra épülő támogatásokhoz való hozzáférés lehetőségei.  

⧠ míg korábban a foglalkoztatási hátrányok a teljes munkaidős, alkalmazotti állások különbségeiből 

fakadtak, az új munkaerő-piaci hátrányok jellemzően olyan sajátos foglalkoztatási formákhoz, 

munkaformákhoz köthetők, mint: „Marginális” munkavállalói pozíciók: közmunka, 

alkalmimunka, kényszervállalkozás, feketemunka, külföldi munkavállaló, diákmunka, 

gyakornok,  
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2030-ra az automatizáció alapjaiban alakítja át a társadalmat.. A World Economic Forum elemzésének 

legijesztőbb állítása, hogy a munkaerőpiaci trendek alapján a világ 15 legnagyobb gazdaságában 7,1 

millió munkahely fog megszűnni a következő 5 évben. Ezt szinte teljes egészében a mesterséges 

intelligencia és az automatizáció számlájára írható. A gépek eddig csak a kékgalléros pozíciókat 

veszélyeztették, de a jövőben már irodai dolgozók munkáját is feleslegessé tehetik. De természetesen új 

állások is létrejönnek. Csakúgy az első ipari forradalomtól a személyi számítógépekig, internetig, minden 

technológiaváltás nemcsak megszüntetett, hanem teremtett is állásokat, ráadásul 2030 munkaköreinek 85 

százaléka ma még nem is létezik. 

A XXI. század modern államai az IT irányította kapitalizmus és a foglalkoztatás társadalmaként 

definiálják önmagukat. Napjaink társadalmának alaptéziseihez tartozik, hogy az individuum a 

létfeltételeit alapvetően a munka révén kell, hogy biztosítsa a maga számára. Az alaptétel általános 

érvényű, függetlenül attól, hogy ennek az utóbbi időben egyre szélesebb társadalmi rétegek nem tudnak 

eleget tenni.  Az esély a munkára, még a keresőképes korúak körében sem egyenletesen oszlik meg. 

Vannak nyertesek és vesztesek, és vannak olyanok is, akik a munka piacára be sem jutnak, vagy onnan 

idő előtt kirekesztődnek.  

1.2 Beruházás az emberi tőkébe 

Az emberi erőforrások gazdasági jelentősége szinte minden gondolkodó filozófiájának középpontjában 

állt, különösen igaz ez a vállságokkal teli XX.-XXI században, mikor élénken foglalkoztatja a 

közgazdászokat is az a kérdés mi a fenntartható gazdasági növekedés alapja.  

A gazdasági növekedés bonyolult, soktényezős folyamat. A növekedést meghatározó feltételek, 

folyamatok különböző kombinációi érvényesülnek a történelmi fejlődéssel, az országok világpiaci 

pozíciójával összefüggésben. Az emberi erőforrás szerepe, jelentősége csak az 1950-es évek végén került 

a nemzetközi figyelem fókuszába. Ekkor vált hangsúlyossá, hogy egy gazdaság teljesítményét, 

nemzetközi versenyképességet meghatározza többek között a munkaerőpiac fejlettsége, a munkaerő 

szerkezete, az oktatási rendszer, a munkaerő ára, a munkaidő hossza, és az érdekképviseletek szerepe. 

(Tóthné Sikora, 2004) 

 

Emberi tőke: "tanulmányokba való idő- és pénzbefektetés, az a hasznos és értékes tudásállomány, 

amelyet az oktatás vagy képzés során halmoznak fel." Emberi tőke tanult szaktudás, szellemi kapacitás, 

képességpotenciál, amellyel az egyén képes anyagi javakat és szolgáltatásokat előállítani illetve értéküket 

növelni. (Samuelson) 

Kővári György az emberi tőkét (szellemi tőke) direktebben fogalmazza meg. Szerinte a "tudás, a 

tapasztalat, a szakismeret a tőke egyik formája, a szervezeti vagyon része. Működtetése, fejlesztése 

költséges, jelentős befektetéseket igényel mind az egyén, mint a szervezet részéről".  

Schultz szerint az emberi tőke a tőke egyik megjelenési formája. "Emberi, mivel az ember részévé válik, 

és tőke, mert jövőbeli szükséglet-kielégítés vagy kereset - vagy mindkettő forrása."  

 

DEFINICIÓ 

A tőke egyik megjelenési formája, az egyén és a szervezeti tulajdon része, az ember 

részévé vált tudásállomány, képességpotenciál amellyel javakat tud előállítani, 

működtetése fejlesztése költséges a társadalom a szervezet és az egyén részéről is 

befektetést igényel. 
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Az emberi erőforrás azokat az egyéni képességeket és adottságokat is magában foglalja, amelyek az 

egyén immanens velejárói, de az adott gazdasági-feltételrendszerben részben kihasználatlanul maradnak, 

illetve nem kerülnek felhasználásra 

Chikán Attila megfogalmazásában az emberi erőforrás "a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a 

munkavégzéshez szükséges képességeik, szakismeretük és a munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint 

strukturált összessége. A munkaerővel azonos értelemben használjuk". 

 

DEFINICIÓ 

Mindazon felhasznált vagy részben kihasználatlanul maradt képességek, tudás, amivel 

az egyén akár mint a szervezet része rendelkezik.  

 

 

Az emberi tényező, a komplex kategória.  Tartalmát tekintve olyan komplex kategória, amelyben a 

társadalmi és gazdasági oldal elválaszthatatlan szimbiózist alkot egymással. Egyik oldalról a társadalmi 

viszonyok - értékek, normák, magatartásminták, szerepek, kapcsolatrendszerek - összessége. Másik 

oldalról a gazdasági viszonyok - termelés, elosztás, forgalom, fogyasztás, beruházás, felhalmozás - 

hordozója. (Tóthné Sikora, 2004) 

 

DEFINICIÓ 

A legtágabb kategória, társadalmi és gazdasági viszonyok, amely adott szervezet vagy 

akár területi egység (lsd. intézmény) lakosságát meghatározza, munkához való 

viszonyát determinálja. 

 

Egy nemzet emberitőke-beruházásainak eredménye, mint képességpotenciál áll rendelkezésre. Az 

emberitőke-modellek által számon tartott képességpotenciál és egy nemzetgazdaság sikerei között 

szoros összefüggés van. A képességpotenciál-növekedés a kedvező feltételek fennállása esetén 

nemzetgazdasági szinten nemzeti jövedelem, szervezeti szinten a szervezeti hatékonyság, a háztartások 

szintjén nettó jövedelem növekményt eredményez. (Tóthné Sikora, 2004) Európa mindennapjaiban a XXI 

század elején arra összpontosít, hogy az információs technológia új és hatékonyt eszköze legyen a 

fenntartható emberi fejlődés elősegítésének. Ebben jelentős szerepet kapnak az egyre jobban adaptálható 

eszközök, és mindinkább teljessé váló hozzáférés a szolgáltatásokhoz és információs forrásokhoz. A 

társadalmi összetartozás, az emberi tőke növelése és a társadalmi struktúrák megőrzése 

(társadalombiztosítás és nyugdíjellátás) mellett, a határokon átnyúló, nyelvek és kultúrák feletti hálózatok 

kiépítésére kell törekedni. A népesség számára az oktatási rendszer és annak alkalmazási terepe maga 

a gazdaság biztosítja a fejlődéshez szükséges megfelelő tudás megszerzését. Az oktatás lényegében 

megszületésétől kezdve a tudás, a társadalmi tudás, a tudás társadalma érdekében működik. (Krisztián, 

2004) 

Fritz Machlup szerint akkor beszélünk az emberi tőke képződéséről, amikor arra a célra eszközölnek 

beruházásokat (ráfordításokat), hogy az emberek szellemi és fizikai felkészültségét átalakítják úgy, hogy 

képessé tegyék az egyéneket: 

⧠ több vagy jobb áru, szolgáltatás nyújtására, 

⧠ magasabb pénzjövedelmek szerzésére, 

⧠ jövedelmük értelmesebb elköltésére, 

⧠ az életből több öröm szerzésére. 

Az emberi tőkébe eszközölt beruházások tehát nemcsak az egyén termelési kapacitásának növelését, 

hanem a keresőképesség növekedését és jövedelmük értelmes életcélokra, az életminőségük növelésére 
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való elköltését is jelenti. Ebben a gondolatmenetben különbséget tesz termelőképesség és keresőképesség 

között. Az egyén számára a keresőképesség, a társadalom számára termelőképesség kategóriája kap 

prioritást. (Machlup, 1982) 

A Human Capital irányzat makroökónómiai kutatásai alapján az emberi kapacitásokat fejlesztő 

beruházások következő formái emelhetők ki: 

⧠ Egészségügyi ellátás, azon intézmények és szolgáltatások ráfordításai, amelyek az emberek 

élettartamát és életképességét befolyásolják. 

⧠ Formális, szervezett, közép-és felsőfokú szakképzettséget biztosító oktatás. 

⧠ Munkahelyi képzés, továbbképzés, átképzés. 

⧠ A munkahelyen kívüli felnőtt képzés, beleértve a posztgraduális képzést is. 

⧠ Az egyének és családok vándorlása, a migráció révén keletkezett kiadások, amelyek az emberi 

tőkeáramlás során felmerülő, munkahelykereséssel és költözködéssel kapcsolatos terheket 

jelentik. 

⧠ A kutatás, amelynek lényege új információk felfedezése és kidolgozása, az emberi tudásállomány 

gyarapítása. 

Az emberi tőke befektetői a gazdasági élet szereplői: a háztartások, a szervezetek és az állam. Tehát a 

nemzetgazdaságok teljesítőképességét, növekedését, fenntartható fejlődést a rendelkezésre álló emberi 

tőke mennyisége és minősége határozza meg. Az emberi tőke felhasználása, a munkaerőpiacon, mint 

transzferáló intézményen keresztül történik. Itt valósul meg a munkavállaló és munkáltató 

összekapcsolása, ez adott teret az emberi munkavégzés teljesítménnyé alakulásának. (Dabasi-Halász 

2011) 

1.3 A munkaerőpiaci fogalmak 

Az alkalmazott közgazdaságtan gyakorlatorientált megközelítése szerint a munkaerőpiac „eleve nem 

tökéletes” piac, egyensúlyi állapota állandóan változik.(Tóthné Sikora, 2004) 

Az eleve nem tökéletes munkaerőpiac legjellegzetesebb ismérvei: (László, 1996) 

⧠ A munkaerőállomány nem homogén, hanem különböző ismérvek (demográfiai, gazdasági, 

személyiségi stb.) szerint strukturált termelési tényező. 

⧠ A munkaerőpiac korlátozottan átlátható (információhiány) és korlátozottan rugalmas (lefelé 

viszonylag rugalmatlan bérek) miközben korlátozott mobilitás (térbeli, szakmai stb.) jellemzi. 

⧠ A korlátozott mozgástér következtében a munkaerőpiaci szereplők reakciói időben késleltetettek. 

⧠ A tőke és az élőmunka nem helyettesíthető egymással korlátlanul a technikai, szervezeti, 

biztonsági, pénzügyi stb. feltételek hiányában. 

⧠ A munkaerőpiaci szereplők cserekapcsolatai sajátos partneri viszonyok (érdekegyeztetés, 

kollektív tárgyalás, participáció) között bonyolódnak le. 

⧠ A munkaerőpiac működését társadalompolitikai okok következtében a termékpiaccal jelentősebb 

mértékben befolyásolja az állami beavatkozás, az állami gazdaságpolitika. 

A munkaerőpiacot többféleképpen definiálhatjuk: 

DEFINICIÓ 

A munkaerőpiac nem más, mint adott időszakban, adott gazdasági feltételek mellett 

két formálisan azonos státuszú szereplő közötti cserék összessége, amelyek során 

megvalósul a munkavállalók munkaposztokkal való összekapcsolása . 
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A munkaerőpiac az emberi erőforrással történő gazdálkodás konkrét és közvetlen közege, két formálisan 

azonos státusú szereplő (munkavállaló és munkáltató) közötti cserék összessége, amelyek során 

megvalósul a munkavállalók munkahelyekkel való összekapcsolódása, illetve a munkavállalók 

munkahelyek közötti mozgása. 

A munkaerőmozgások összességét a munkaerő allokációjának, illetve reallokációjának nevezzük. 

Tömörebb megfogalmazásban a munkaerőpiac a munkaerő allokációs, illetve reallokációs intézménye. 

(Galasi,1982) 

A munkaerőpiac alapvető kategóriái: munkabér, munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat.  

DEFINICIÓ 

A munkabér a munkaerő ára.  

Bruttó bér: A munkaszerződésben megállapított bér, melyből még nem kerültek 

levonásra az adók és járulékok.  

Nettó bér: nevezzük azt a jövedelmet, amelyet a munkavállaló kézhez kap az adók és 

járulékok levonása után. 

Nominálbér: a bér pénzben kifejezve. 

Reálbér: azt fejezi ki, hogy adott bérösszegért (nominálbérért) mennyi termék 

vásárolható és mennyi szolgáltatás vehető igénybe. Tehát a munkabér valóságos 

nagyságának mutatója. A reálbér az árak színvonalától, ill. attól függ, hogy ezek 

hogyan aránylanak a nominálbérhez.  

Minimálbér: az a kötelezően fizetendő legkisebb összeg, melyet teljes munkaidőben 

dolgozó alkalmazottnak a munkáltató fizetni köteles 

 

A munkabérnek a piacon kitüntetett szerepe van, a különböző munkaerőfajták allokálását, az eladók és 

vevők lépéseit befolyásolja. Társadalmi nézőpontból jelzésként szolgál, mind a makro- mind 

mikroökonómiai funkcióval rendelkezik.  

Makroökonómiai funkciói: 

⧠ árszínvonal stabilizáló; befolyásolja a piaci egyensúlyt, a fogyasztási árszint viszonylagos 

stabilitását, 

⧠ allokációs; a munkaerő-áramlás vezérli, szabályozza.  

Mikroökonómiai funkciói: 

⧠ ösztönzési: befolyásolja az alkalmazottak hozzáállását, munkahelyi magatartását, 

⧠ megélhetési: fogyasztási cikkek és szolgáltatások vásárlására fordítható jövedelem, 

 gazdálkodási: a munkabér a vállalatnál költség, a munkaerőnek annyit kell fizetni, amennyi az adott a 

munka elvégzéséhez szükséges. 

A vállalati versenyképesség szempontjából az egyik legfontosabb tényező a megfelelő képzettségű és 

mennyiségű munkavállaló elérése, megtartása és a foglalkoztatás összköltségének alakulása. Már az 

előbbi feladat is kihívás elé állítja a társaságokat szinte szektorra, végzettségre, képzettségre való tekintet 

nélkül. A munkaerő-piaci versenyképesség költségoldalát jól jellemzi a minimálbér és az átlagbér 

összegének alakulása, és a bérekre rakódó közterhek mértéke.  2017. márciusban a bruttó átlagkereset 298 

300 forint volt, 12,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban- (KSH Gyorsjelentés). A 

növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 25 százalékos emelése, a költségvetési 
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szféra egyes területeit, továbbá az állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak 

hatással. A 28 uniós ország közül hátulról a harmadik helyen állunk: nálunk csak a románok és a bolgárok 

keresnek kevesebbet. A németek ötször annyit, a legjobban kereső luxemburgiak pedig öt és félszer 

annyit visznek haza, mint egy átlagmagyar. (Galgóczi2017) Az alacsony bérek nem a kelet-közép-

európai régió választása, hanem történelmi okokból alakult így. A rendszerváltás után egy ideig zuhantak, 

majd megpróbálták visszatornázni: Magyarországon a 90-es években, Szlovéniában és Szlovákiában 

pedig akkor, amikor az euróövezethez csatlakoztak. Jó, ha tudjuk, hogy ha drasztikusan emelkednének a 

bérek, akkor épp a hazai kisvállalkozások mennének tönkre: nem tudnák ugyanis kifizetni a 

munkaerőköltséget – figyelmeztet a közgazdász. – A kérdés nem az, hogy miért ennyivel alacsonyabbak a 

hazai bérek, hanem hogy miért termelékenyebbek nálunk a nyugat-európai országok? 

DEFINICIÓ 

A munkaerő-kínálat közgazdasági definícióját a háztartások aggregát kínálatából 

vezetjük le, a lakosság mindazon része, aki tud, képes és akar dolgozni. A 

munkaerőpiaci kategória szerint a munkaerő kínálat a munkaképes korú lakosság azon 

része, aki foglalkoztatott vagy aktívan munkát keres. 

DEFINICIÓ Munkaerőforrás: a munkaképes korú, adott társadalmi-gazdasági 

munkakövetelményeknek megfelelő szellemi és fizikai képességekkel rendelkező 

népesség a lakosságon belül. 

A produktív kor alsó határát két tényező határozza meg a modern társadalmakban: egyrészt a 

tankötelezettség felső határa és a munkaügyi jogszabályok (rendszeres munkavégzési kor). A 

munkaképes kor felső határát pedig általában az öregségi nyugdíj korhatára határozza meg. A 

munkaképesség korhatár tehát a társadalom által elfogadott egyezményes életkor intervallum, melynek 

alsó korhatára ma a 16. életév, a felső korhatárának meghatározására több ajánlás is ismeretes. A 

munkaképesség felső korhatára a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint 74 év, az Európai Unió 

statisztika rendszere szerint 64 év. 

A munkaerő-kínálatot az alábbi tényezők befolyásolják (Tímár, 1981): 

⧠ demográfiai folyamatok (természetes szaporodás vagy fogyás, vándorlás, korösszetétel változása 

stb.), 

⧠ munkaerőforrás összetétele (munkaképes, megfelelő szellemi és fizikai képességekkel rendelkező 

népesség), 

⧠ munkaképes népesség munkavállalási hajlandósága,  

⧠ gazdaságilag aktív népesség nagysága, összetétele (foglalkoztatottak és munkanélküliek). 

DEFINICIÓ 

 A munkaerő-kereslet származékos kereslet, abban az értelemben, hogy a vállalatok 

azért alkalmaznak dolgozókat, mert közreműködésükkel hozzá tudnak járulni javak és 

szolgáltatások termeléséhez. 

A munkaerő-kereslet elméletének alapvető feltételezése az, hogy a vállalatok profitmaximalizálásra, 

illetőleg nonprofit szféra esetén a teljesített szolgáltatás valamilyen költségektől megtisztított 

mérőszámának maximalizálására törekednek. A nyereség hosszú távú maximalizálásához a vállalatnak 

mind a munkaerő- mind a tőkeállományát úgy kell alakítania, hogy mindkét tényező határtermék-bevétele 

egyenlő legyen határköltségével. A piaci munkaerő-kereslet nem egyéb, mint a munkaerőpiacon működő 

valamennyi vállalat – a reálbér egyes szintjei mellett - igényelt munkaerő összessége. A munkaerő-

keresletet (szükségletet) befolyásoló tényezők a technikai fejlődés üteme, a gazdasági struktúra változása, 
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a gazdasági konjunktúra állapota, a tőke és az élőmunka helyettesíthetősége és végül, de nem utolsó 

sorban az egyes termelési tényezők (tőke, munkaerő) ára. 

A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. A munkaerőpiacon két azonos státuszú 

szereplő: az eladó (munkavállaló) és a vevő (munkáltató) lép egymással üzleti kapcsolatba. Munkáltató az 

a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat. Munkavállaló az a 

természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez. Munkavállaló az lehet, aki a 

tizenhatodik életévét betöltötte. Ettől eltérően munkavállaló lehet - az iskolai szünet alatt - az a 

tizenötödik életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat. A 

felek formális egyenlőségéhez tartozik, hogy szabadon választhatják egymást. Megállapodás esetén 

munkaszerződést kötnek, amely rögzíti a konkrét alkalmazási feltételekről – bérről, munkaidőről, 

munkafeladatokról, munkafeltételekről, az alkalmazás időtartamáról stb. – folytatott előzetes alkujuk 

eredményét. E piaci tranzakciók révén valósul meg a munkavállalók és a munkaposztok 

összekapcsolódása, illetve a munkavállalók munkahelyek közti mozgása, amit munkaerő-allokációnak 

nevezzük. (Dabasi-Halász 2011) 

1.3.1 Munkaerőpiac egyensúlyi viszonya 

A munkaerőpiac normál állapota az egyensúlytalanság, amely lehet látens azaz lappangó (erre példa a 

szocialista munkaerőpiac), vagy felszínre törően látványos (Magyarországon a rendszerváltást követően), 

és lehet katasztrofális azaz hosszan elnyúló globális egyensúlyhiány, amely veszélyezteti a társadalmi 

békét, a versenyképességet, a gazdasági stabilitást. 

MUNKAERŐPIACI 

EGYENSÚLYTALANSÁG FORMÁI

TÚLKERESLET TÚLKÍNÁLAT

GLOBÁLIS

- krónikus

- konjunkturális

- szezonális

GLOBÁLIS

- krónikus

- konjunkturális

- szezonális

SÚRLÓDÁSOS

- keresési

- strukturális

- diszkriminációs
 

1. ábra: A munkaerőpiaci 

egyensúlytalanság fajtái 

 

A következőben gyakran használt kategóriák közül ismertetjük a következőket: 

⧠ foglalkoztatási ráta 

⧠ aktivitási ráta 

⧠ munkanélküliségi ráta 

⧠ inaktívak 

DEFINICIÓ 

A foglalkoztatási ráta: a tényleges munkaviszonyban állók a munkaerőforrás 

százalékában. 
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Munkaerőforrás nemzetközi összehasonlításban használt 15-64 éves korosztály.  Foglalkoztatottak 

an(Employed) – azok az emberek, akik dolgoznak, más szóval jövedelemszerző munkát végeznek. 

Közgazdasági értelemben a feketén dolgozók is ide tartoznak, illetve azok is, akik nem hagyományos XX. 

századi értelemben dolgoznak, azaz például házalnak, közvetítenek, háztájiban tevékenykednek, hisz az ő 

tevékenységük célja is a jövedelemszerzés, és klasszikus értelemben vett munka. A statisztika azonban 

azt tekinti foglalkoztatottnak, akinek munkaviszonya van. Fő csoportjai: alkalmazottak, önfoglalkoztatók, 

segítő családtagok.  

DEFINICIÓ 

Az aktivitási ráta: a munkaviszonyban állók és regisztrált munkanélküliek a 

munkaerőforrás százalékában.   

A gazdaságilag aktív népességet alkotó emberek sokasága (Labour Force) adja a munkaerőpiac szereplőit, 

a potenciális munkaerő-állományt. Ők a munkaerőpiac résztvevői, konkrétabban a foglalkoztatottak és a 

munkanélküliek. Egyes munkaügyi publikációk, a gazdaságilag aktív népességet, mint munkaerőpiaci 

résztvevőket és a gazdaságilag inaktív népességet, mint munkaerőpiaci nem résztvevőket elemzik. A 

munkaképes koron kívüliek is lehetnek gazdaságilag aktívak, ha megfelelő szellemi és fizikai képességek 

birtokában munkát keresnek, ideiglenesen munkát vállalnak, vagy tartósan foglalkoztatottak. A 

munkaképes korú népesség egésze sem tekinthető potenciális munkaerőforrásnak, mivel a munkaképes 

korúak között is vannak olyan egyének, akiknek a fizikai vagy szellemi képességei (fogyatékosok, 

rokkantnyugdíjasok stb.) nem teszik lehetővé a munkavállalást. 

DEFINICIÓ 

 Munkanélküliségi ráta: a regisztrált munkanélküliek aránya az aktívak százalékában  

 Munkanélküliek (Unemployed) – a munkaerőpiaci szabad munkaerő, akiknek nincs munkájuk, de 

aktívan munkát keresnek és készek arra, hogy visszatérjenek a munka világába. 

A munkaerőpiac vizsgálatakor külön mutatóként a tartós munkanélküliek arányát is vizsgáljuk. A 

tartósság kérdése is több szempontból határozható meg. Mi a közgazdasági megítélés alapján, az éven túli 

munkanélküliséget tekintjük tartósnak. A munkaerőpiac állapota és a foglalkoztatás támogatására 

felhasználható források illetve a politikai akarat függvényében hazánkban és más országokban is 

tekintették már tartósan munkanélkülinek azt, aki 30-60-90 napja nem talált munkát. 

DEFINICIÓ 

Inaktívak: az adott korosztályon belül a munka világában nincsenek jelen. 

.Gazdaságilag inaktív népesség (Not in the Labour Force), a munkaerőpiacon, a munkaerő-állományon 

kívüliek, akik a fent ismertetett kritériumok alapján nem tekinthetők sem foglalkoztatottnak, sem 

munkanélkülinek, szerzett vagy örökölt jövedelmeikből élnek. Csoportosításuk 

a. Saját jövedelemmel rendelkező inaktív keresők, 

b. Saját jövedelemmel nem rendelkező eltartottak. Jellemző csoportjai: tanulók,, 

háztartásbeliek, kisgyermekeiket nevelők (gyes, gyed…)büntetésvégrehajtási 

intézményben élők. 

1.3.2 A munkaerő részpiacai 

A munkaerőpiacon találkoznak az adott gazdasági és nem gazdasági jegyeikkel, illetve munkaerő 

értékesítési stratégiával rendelkező munkavállalók, valamint adott munkakörszerkezettel és kvalifikációs 

igénnyel rendelkező intézmények (munkáltatók).  
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DEFINICIÓ 

A munkaerőpiac kínálati és keresleti oldalának összekapcsolódásakor a munkavállalói 

és munkaadói szegmensek összefonódása révén létrejövő alakzatokat, konfigurációkat 

részpiacoknak nevezzük. 

A következő tiszta részpiactípusokat lehet megkülönböztetni: 

⧠ Szakmai (foglalkozási) részpiac, ahol a munkaadó célja az adott munkaposzt megfelelő 

képzettségű munkaerővel való betöltése. A munkavállaló általános tudással rendelkezik, ezért a 

munkaadó különösebben nem kötődik a munkavállalóhoz (pl. orvos, tanár). Munkavállalói 

magatartására a foglalkozáshoz, szakmához való hűség a jellemző. Ismeretei konvertálhatóak, 

munkaerejét több munkaadónál el tudja adni, viszonylag nagy fluktuáció jellemzi. 

⧠ Szervezeti (vállalati részpiac) Kölcsönös függőség jellemzi. A munkaadónak üzemspecifikus 

ismeretekkel rendelkező munkaerőre van szüksége, amely nehezen pótolható, mivel betanítása 

költséges, ezért igyekszik megtartani (informatikus, technikus, többszakmás szakmunkás). A 

munkavállalói magatartásra a vállalathoz való tudatos kötődés, a szervezethez való hűség a 

jellemző. Üzemspecifikus ismeretei miatt a belső munkaerőpiacon magas presztízsű, számára a 

zárt belső munkaerőpiac védettséget nyújt. Jellemző a alacsony fluktuáció, csekély foglalkoztatás.  

⧠ Bürokratikus részpiac. Viszonylag alacsony fluktuáció, a bér beosztástól és a szervezetnél 

eltöltött időtől függ. Belső szerkezetét jól kiépített előrejutási utak jellemzik. Az előrejutás 

feltétele a szigorú hierarchikus szabályok szerint történő belső továbbképzés. (pl. közigazgatás, 

MÁV, posta). Adott a belső foglalkozásváltás lehetősége. 

⧠ Marginális (nem strukturált) részpiac. Azok alkotják, akik sem a szakmai, sem a szervezeti 

részpiachoz nem kapcsolódnak. A munkaadó számára különösebben nem fontosak, mivel a külső 

munkaerőpiacról könnyen pótolhatók. A munkavállalók sem azonosulnak a céggel és 

munkájukkal. Megfelelő képzettség vagy érdekérvényesítő képesség hiánya, valamint nagy 

fluktuáció jellemző rájuk. Segéd- és betanított vagy egyszerű szakmát végzők alkotják ezt a 

csoportot. (Galasi, 1982)  

A gyakorlatban a tiszta típusok kombinációi léteznek, a versenyszféra különböző ágazataiban és 

költségvetési szférában, de még egy szervezeten belül is. Egy adott ország munkaerőpiaca számtalan 

részpiacból áll. Ezek egyike a vállalati belső munkaerőpiac, amely „a kereslet és a kínálat ütközésének az 

a leszűkített tere, amit a vállalati szervezet, a vállalati munkaviszony határol el a többi részpiactól.” A 

vállalati munkaerőpiac valódi munkaerőpiac, ahol a munkaerő-kereslet és- kínálat egymásra talál. 

Ugyanakkor sajátos részpiac, mivel a keresletet a vállalat munkaköreinek, a kínálatot pedig a szervezet 

munkavállalóinak összessége alkotja. 

Tág értelemben a vállalat valamennyi munkahelye (munkaköre) és munkavállalója alkot egy belső 

munkaerőpiacot. Valójában a vállalati belső munkaerőpiac egésze viszonylag két önálló részre tagolható: 

⧠ Van egy zárt belső piac, ahol sajátos szabályok érvényesek, amivel ki lehet zárni a külső piac 

hatását. Ez a primér piacnak megfelelő szegmens. Ilyen például az egyetemen belül az oktatói 

piac, vagy kórházakban az orvosi kar. 

⧠ Ugyanakkor van a nyitott belső piac, ahol a külső munkaerőpiac általános szabályai, 

mechanizmusai hatnak. Szervezetileg a vállalaton belüli piac része, mégis inkább a külső piachoz 

kötődik.  Ide tartozik az ún. szekunder piac és a marginális munkaerő. 

Azt a földrajzilag elhatárolható területi egységet nevezzük helyi munkaerőpiacnak, ahol a munkáltatók és 

a munkavállalók választásai közvetlenül hatnak egymásra, ahol a belső és külső munkaerőpiacok 

közvetlenül érintkeznek egymással. A jól működő helyi részpiacoknak objektív és szubjektív feltételei 

vannak. A letelepedő működő tőke számára az olyan helyi munkaerőpiac vonzó, amely jó közlekedési, 

megközelítési lehetőséggel rendelkezik, és ahol igényeinek megfelelő kulturáltságú és szakképzettségű 
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munkaerőt talál. Az utóbbi évtized tapasztalata, hogy a helyi munkaerőpiac határai rugalmasan változnak 

a munkavállalók képzettségi szintje szerint. A képzetlenebb vagy hagyományos képzettségű munkaerő a 

szűkebb, helyi munkaerőpiaci körben található meg. A magasan kvalifikált, elsősorban vezető beosztású 

menedzsment viszont a tágabb munkaerőpiaci körből, esetleg a helyi munkaerőpiac határain túlról 

biztosítható. Számos példa van erre, Budapestről Székesfehérvárra, vagy Miskolcról a General Electric 

ózdi vállalatához ingázó menedzserekig. 

 

X-X-X-X 

Feladatok 

1. Vizsgálja meg településének munkaerőpiacát. Keresse fel a KSH és a FSZ honlapját és készítsen 

jelentést a munkaerő kereslet és kínálati viszonyokról! 

2. Készítsen interjút egy munkanélkülivel, ismerje meg munkahelykeresési stratégiáját! 

 

Tananyag elsajátítását ellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse e munka fogalmának változását! 

2. Mutassa be a munkaerőpiac egyensúlyi viszonyait! 

3. Definiálja a legfontosabb munkaerőpiacot leíró mutatókat! 

 

Beszéljük meg: 

Mit tud a tervgazdaság és a piacgazdaság munkaerőpiacáról. Hol dolgoztak rokonai 1989 előtt és 

napjainkban! 

 

Ön hogyan próbálná meg kifehéríteni, legalizálni azokat a munkákat, amelyek bár hasznosak, értéket 

teremtenek – de szinte nincs is arra példa, hogy bejelentett munkaként végezzék?  

 

Ön milyen jogi státust találna ki pl. a meggyet vagy szőlőt szüretelőknek, a pizzafutároknak, a 

takarítónőknek , az üres üvegeket guberálóknak? 
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2 FOGLALKOZTATÁSRA IRÁNYULÓ JOGVISZONY 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ szabálykövető 

⧠ narratív 

⧠ életvezetési 

 

2.1 Munkaviszony 

A munkaviszony létesítésének jogalapja kizárólag munkaszerződés lehet. A Munka Törvénykönyve 

(részletesen itt nem tárgyaljuk más modul foglalkozik vele) meghatározza a munkaszerződés fogalmát. A 

munkaviszony esetén a munkavállaló a munkáltató irányítása alapján köteles munkáját ellátni, a 

munkáltatónak a foglalkoztatási és munkabér fizetési kötelezettsége áll fenn. Fontos e téren megemlíteni 

az ún. színlelt szerződés fogalmát. Színlelt szerződésről akkor beszélünk, ha a szerződésben a felek 

akaratnyilatkozata látszólag megfelel az adott szerződésfajta kellékeinek, azonban a felek vagy egyáltalán 

nem akarnak szerződést kötni, vagy a külvilág felé e szerződéssel egy másik szerződésüket leplezik. A 

munkajogban az a legnyilvánvalóbban úgy tud megnyilvánulni, hogy például valakivel megbízási 

szerződést kötnek, azonban a szerződésben havi alapbért és éves szabadságot határoznak meg, tehát 

tartalmilag munkaszerződés jön létre. Vagy alvállalkozói szerződéssel fednek le munkavégzést. Sokszor 

ez szüli a kényszer vállalkozásokat, melynek legismertebb fajtája a vagyonőri munkánál jön elő. 

A törvény a munkaszerződés mellőzhetetlen tartami elemeként az alapbért és a munkakört határozza meg. 

Az említett kérdésekben való megállapodás hiányában munkaszerződés a felek között nem jön létre. A 

törvény a munkavégzés helyében (munkahely) történő megállapodást nem tekinti a létesítés 

mellőzhetetlen feltételének, ugyanakkor a rendelkezés előírja, hogy a munkavállaló munkahelyét a 

munkaszerződésben meg kell határozni, ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a 

munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi.  A napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és 

egyéb juttatásokról, a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a 

kifizetés napjáról, a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint a munkáltatóra és 

a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól való munkáltatói tájékoztatási 

kötelezett. 

2.1.1 Hagyományos foglalkoztatás  

A tipikus, vagy hagyományos foglalkoztatás a teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaviszonyokat 

jelenti, amikor a munkavégzés helye a munkáltató telephelyén, az általa meghatározott munkarendben és 

a munkáltató utasításai szerint történik. A foglalkoztatás, munkaszerződések formái: határozatlan idejű, 

hagyományos, teljes munkaidős szerződés  és határozott idejű munkaszerződés  

Munkaviszony típusok  

⧠ a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony  

⧠ közszolgálati jogviszony és/vagy állami tisztviselő és/vagy állami közszolga 

⧠ közalkalmazotti jogviszony  

⧠ bírósági, ügyészségi jogviszony  

⧠ a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonya 

Munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. A munkáltató az lehet, aki jogképes (→vmely 

gazd-i társaság, →egyéni vállalkozás, →államigazgatási szerv). Munkaviszonyt munkaszerződés hozza 
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létre, kizárólag írásban köthető. Fontos hogy munkavállalóként csak olyan személyt vehetnek fel, aki 

tankötelezettségét teljesítette ( 16 éves), ha fiatalabb, szülői beleegyezés szükséges.  

Munkaszerződés lényeges pontjai: munkavégzés helye, munkakör, személy alapbér, munkavállaló 

adatai ( név, adószám, TAJszám, cím, szemigszám, édesanyja neve), munkaadó adatai, munkába lépés 

napja ,munkaviszony kezdetének a napja, próbaidő (nem kötelező, 30 nap de legfeljebb 90 nap ezen idő 

alatt mindkét fél indoklás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyát).- Munkába lépni a munkaszerződés 

megkötését követő első munkanapon kell 

Munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek 

Munkáltató kötelességei: 

⧠  köteles a munkavállaló a munka trv.könyvének szabályai szerint foglalkoztatni 

⧠ köteles a munkát irányítani 

⧠ egészséges, biztonságos munkakörülményeket megteremteni a munkavégzéshez 

⧠ ellenőrizni 

⧠ megfelelő tájékoztatást adni a munkavégzéshez 

⧠ megtervezni a munkát 

⧠  munkabért fizetni 

Munkavállaló köteles: 

⧠ előírt helyen és időben munkaképes állapotban megjelenni 

⧠ tanfolyamon részt venni, amit előírtak neki 

⧠ munkavégzés ideje alatt munkahelyén kell tartózkodni, munkát végezni 

⧠ munkáltató utasításai szerint eljárni 

⧠ szakértelemmel, gondossággal végezni a munkát 

⧠ titkosan kezelni az információkat 

⧠ olyan munkát is elvégezni, mert nem tartozik munkakörébe 

Munkaszerződés módosítása csak közös megegyezéssel lehet. A megkötött munkaszerződés újabb 

megállapodással módosítható és írásba kell ezt is foglalni, de a munkavállaló hátrányára nem 

módosítható. 

Munkaviszony megszüntetése 

⧠ megszűnik: megszűnik a munkáltató / munkavállaló halálával, lejárt a határozott idejű szerződés, 

munkáltató jogutód nélküli megszűnésével  

⧠ megszűntetik: közös megegyezéssel, írásban foglalva bármikor. Megszüntethető a próbaidő alatt 

azonnal hatállyal vagy rendes felmondással vagy rendkívüli felmondással.  

 

Az ILO ajánlása a foglalkozási státusok főcsoportjaira:  

1. Alkalmazottak 

2. Alkalmazók  

3. Önfoglalkoztatók  

4. Termelőszövetkezeti tagok  

5. Segítő családtagok  

6. Meghatározhatatlan státusúak (http://www.ilo.org) 

2.1.1.1 Munkaidő gazdálkodás 

A munkaidő az az időtartam, amely alatt a munkavállalónak a munkaszerződésnek megfelelően, 

munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére kell állnia. Ebből adódik a munkaidő-gazdálkodás 

feladata: a rendelkezésre álló munkaerő (munkaidő-kapacitás) minél teljesebb kihasználása. Munkaidő-

beosztás vagy munkarend határozza meg azt, hogy a munkaidőt milyen rendszer szerint kell teljesíteni, 

mikor kezdődik és mikor fejeződik be a napi munkaidő, illetve mikor milyen munkaközi szüneteket 
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iktatnak be. A munkaidő megállapítható napi, heti, havi vagy éves keretben is. A teljes munkaidő a 

Munka Törvénykönyve által megállapított idő, napi 8 óra. A műszakszám alapján megkülönböztetünk 

egyműszakos munkarendet és többműszakos munkarendet. Ezen belül is a munkavállaló lehet állandó és 

váltott műszakos. A technikai, technológiai követelmények alapján különböző munkaidő-rendszerek 

alakíthatók ki, ezek szerint a munkarend lehet: szakaszos, folyamatos vagy folytonos. 

A munkaidő hozzáigazítása a hosszabbodó üzemidőhöz a rugalmas vállalati munkaerő gazdálkodás 

stratégia fő iránya. Miután a gazdasági szervezetek egyre töké-igényesebbé válnak, és a technika egyre 

gyorsabban avul, a vállalatok úgy igyekeznek csökkenteni a termékegységre jutó holtmunka-ráfordítást, 

hogy meghosszabbítják berendezéseik üzemidejét.  A szállítási és készenléti idöket, a szolgáltatószektor 

nyitvatartási idejét ugyancsak hozzá kell igazítani a megrendelők/fogyasztók igényeihez. Mindez a több 

műszakos foglalkoztatás, a hétvégi műszakok, az esti és éjszakai munka és más rendhagyó munkarend 

elterjedéséhez vezet. E szerint munkaidőrendszerek tárgyalásánál feltétlenül szólnunk kell összefoglaló 

néven említett rendhagyó munkaidőrendszerekről. A mezőgazdasági cégeknél elengedhetetlen a 

fentebb felsorolt foglalkoztatási eszközök alkalmazása, mivel a mezőgazdasági tevékenység változó 

volta, az időjárás és más nem befolyásolható körülmények rugalmas munkaidő felhasználást igényelnek. 

Minden vállalkozás – így a mezőgazdasági vállalkozásoknak is- érdeke a mai piaci helyzetben, hogy a 

rendelkezésre álló forrásainak legmegfelelőbb hasznosítása, nem beszélve az indokolatlan személyi 

költségek megszüntetése. 

Rendhagyó munkarendnek számít a szokásostól eltérő, a többibe be nem sorolható munkaidő-beosztás 

(például 12 óra munka után 24 óra pihenőidő). Esti munkának az tekinthető, amikor a megkérdezett a 

szokásos hivatali idő után és alvásidő előtt, azaz 16 és 23 óra között végzi a munkáját. Éjszakai 

munkának tekinthető a szokásos alvásidő alatti, azaz 23 és 6 óra közötti munka. Sűrített munkahét, ha 

a dolgozó kevesebb mint 5 munkanap alatt teljesíti a heti 40 órás munkaidőt.  

A kötött munkaidő rendszerek paraméterei egyoldalú munkáltatói döntések rögzítik, mégpedig az 

alkalmazottak egészére vagy nagyobb csoportjaira nézve egységesen és kötelező érvénnyel. A rugalmas 

munkaidő rendszereket az jellemezi, hogy a munkaidő hosszát és beosztását egyaránt az egyes dolgozó és 

a munkáltató közös megállapodása szabályozza, mégpedig úgy, hogy a teljesítendő munkaórákat nem az 

adott munkanapon, hanem egy hosszabb időtartam keretei közt kell teljesíteni. 

A rugalmas munkarend lényege, hogy a munkaidőt nem a vállalat, hanem a munkavállaló határozza meg, 

akár naponta eltérő ritmusban. A munkaidő szabályozása ebben az esetben csak viszonylag tág 

munkaidőkeretek megszabásával történik. Meghatározunk egy, a napi kötelező munkaidőnél rövidebb ún. 

törzsidőt, amely alatt a dolgozó köteles munkahelyén tartózkodni. Törzsidőt megelőzően és követően 

pedig megadunk egy-egy tágabb időintervallumot, az ún. peremidőt, amelyen belül az adott dolgozó 

szabadon választhatja meg a napi munkaidő kezdését és befejezését. 

Kötetlen munkaidő Kötetlen munkarend az új és jelenleg is hatályos Mt. alapján akkor beszélhetünk 

kötetlen munkarendről, ha a munkáltató a munkavállalónak írásban átengedi a jogot, hogy napi 

munkaidejét magának ossza be. A kötetlen munkarend sajátossága, hogy keretében az alábbiakra 

vonatkozó szabályokat egyáltalán nem kell alkalmazni: munkaidőkeret, munkaidő-beosztás, vasárnapi és 

munkaszüneti napi munkaidő-beosztás, munkaközi szünet, napi és heti munkaidő, rendkívüli munkaidő, 

ügyelet és készenlét. Ezáltal nem kell nyilvántartani a rendes és rendkívüli munkaidőt, illetve a 

készenlétet. Kizárólag a szabadság nyilvántartása kötelező. A kötetlen munkarend azonban kizárólag 

abban az esetben alkalmazható, ha a munkakör sajátos jellege, illetve a munkavégzés önálló 

megszervezése tekintetében ez lehetséges. 
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2.1.2 Atipikus foglalkoztatás 

Az EU fejlett országaiban a foglalkoztatottak: 40-60 %-a ilyen formában dolgozik. Alapvető definíció 

szerint minden olyan munkavégzésre irányuló tevékenység ami nem hagyományos foglalkoztatás, de 

munkaszerződéssel jön létre. Előnyei hogy fokozhatják a munkával való elégedettséget, munka és a 

családi élet összehangolása könnyebb. Csökkenthetik az igazolatlan hiányzásokat és a fluktuációt. 

Növelhetik a termelékenységet. Hátrányai hogy nehezebben tervezhető, a munkavállaló kiszolgáltatottabb 

lehet  

Formái  

⧠ Részmunkaidős foglalkoztatás  

⧠ Bedolgozói jogviszony  

⧠ Távmunka  

⧠ Kölcsönzött munkaerő 

⧠ Alkalmi munkavállalás  

⧠ Diákok foglalkoztatása  

⧠ Ösztöndíjas foglalkoztatás (munkatapasztalat-szerzés biztosítására jön létre)  

⧠ Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony  

o Megbízási jogviszony (Ptk. szabályozza) 

o Önfoglalkoztatás  

Részmunkaidős foglalkoztatás  

Részmunkaidős munkaviszonyról akkor beszélünk, ha a foglalkoztatott munkaideje rövidebb a 

törvényben meghatározott teljes munkaidőnél. Általában 4 - 6 óra. A részmunkaidő rendszerint a felek 

szabad megállapodásának függvénye. Ez alól a Munka Törvénykönyve kivételt tesz, ha a 

munkavállalónak 3 évesnél fiatalabb, három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén 5 évesnél 

fiatalabb gyermeke van. Ebben az esetben a munkavállaló ajánlatára a gyermek 3 éves koráig – három 

vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek 5 éves koráig – a munkáltató köteles a 

munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre 

módosítani. Részmunkaidő esetén a munkavállalót főszabály szerint időarányosan kevesebb munkabér 

illeti meg a teljes munkaidőre irányadó munkabérhez képest. A KSH Magyarország 2011. évi éves 

jelentése szerint a részmunkaidőben nagyobb valószínűséggel dolgoznak a kevésbé iskolázottak (0–7 

osztályt végzett nők), valamint olyanok, akiket nyugdíj, gyermektámogatás vagy munkanélküli-, illetve 

szociális segély mellett alkalmaznak. A transzferekben részesülők részidős foglalkoztatási aránya 

sokszorosa az átlagosnak. Esetükben a foglalkoztatás költsége olcsóbb, lényegesen alacsonyabb bérért 

hajlandók ilyen munkahelyet betölteni. A becslések szerint a legkisebb (5–10 alkalmazott) és a közepes–

nagy vállalatoknál (50–300 alkalmazott) magasabb a részidős foglalkoztatás. Az ágazatok közül a 

részmunkaidőben történő foglalkoztatás a vendéglátás, a személyi, üzleti és pénzügyi szolgáltatás, 

valamint a (magán) egészségügy és a magán/közoktatás területén emelkedik ki. A kisebb és/vagy 

kollektív szerződéssel le nem fedett hazai tulajdonú vállalatoknál a részmunkaidős alkalmazás magas 

aránya arra utal, hogy az állások inkább a vállalkozások és nem a munkavállalók kezdeményezésére 

keletkeznek. (Kátyás 2015) 

 

Bedolgozói jogviszony  

Bedolgozói jogviszony létesíthető minden olyan önállóan végezhető munkára, amelyre a 

teljesítménykövetelmény munkanorma formájában, illetve más minőségi vagy mennyiségi mutatókkal 

határozható meg. A bedolgozó és a foglalkoztató között megállapodásban kell rendezni a térítés 

megállapításának módját és mértékét, a foglalkoztatónál kialakított önköltség-számítási és árképzési 

szabályoknak megfelelően. Látható tehát, hogy a bedolgozónak járó juttatás két részből tevődik össze: a 

munkabérből (munkadíjból), valamint a tevékenységgel összefüggő költségtérítésből. A bedolgozóval a 
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munka kiadásával egyidejűleg közölni kell a munka elvégzéséért járó díjazást. Azt, hogy a bedolgozónak 

kifizetett összeg magában foglalja a bedolgozó rezsiköltségét is, vita esetén a munkáltatónak kell 

bizonyítania 

 

Távmunka
2
 

A távmunka (atipikus munkavégzés) fogalma az elmúlt évtizedben jelentős változáson ment keresztül, 

igazodva e rugalmas munkavégzési forma sajátosságaihoz. Napjainkban a távmunkának több elismert 

formája létezik, melyek egyben-másban hasonlítanak, de több szempontból mégis különböznek 

egymástól. A távmunka lényege a rugalmasság, a variációk sokszínűsége. A távmunka egy 

munkaszervezési mód, melynek lényege, hogy a távmunkás számára biztosított a vállalati központtól 

eltérő helyen is egy olyan munkakörnyezet, ahol infokommunikációs eszközök segítségével egyes 

munkafeladatait teljes értékűen el tudja végezni. Távmunka típusai több szempontból de legfőképp a 

munkavégzés helye szerint és a munkavégzés rendszeressége szerint definiálható. 

⧠ Munkavégzés helye szerint 

– Otthoni távmunka, a távmunkás havonta legalább egyszer otthon végez munkát, 

rendelkezik a munkaadóval való kommunikációs kapcsolat felvételéhez szükséges 

technológiai berendezéssel. Távmunkában végezhető feladatot kap képes és hajlandó 

megfelelő önállósággal és szervezettséggel otthon végezni munkáját erre legalkalmasabb 

például a programozó, adatrögzítő munkakörök. 

– Mobil távmunka a vevők elvárásaihoz, a piac igényeihez leginkább alkalmazkodó forma 

nemcsak a távmunkák között, hanem az összes foglalkoztatási forma tekintetében is a 

munkavégzés helyszíne változik a munkavégzés tartalmától függően mobil távmunkás 

laptop, illetve egyéb mobil kommunikációs eszközök segítségével tartja a kapcsolatot 

munkáltatójával ugyanakkor a vevőkkel, megrendelőkkel személyes kontaktust alakít ki 

erre legalkalmasabb például az értékesítő, kárfelmérő, tanácsadó munkakörök 

–  Távmunka-ház a modern számítástechnikai és telekommunikációs eszközöket közel 

kívánják vinni az ilyen módon foglalkoztatottak/foglalkoztatni kívántak otthonához 

általában az agglomerációban, vidéki településeken kialakított számítógépes 

munkahelyek a munkáltató telephelyétől távol eső irodát jelent, lényege, hogy az adott 

munkáltató alakítja ki a munkakörnyezetet saját távmunkásai számára a hagyományos 

irodához olyan szempontból hasonlítható, hogy megteremti annak lehetőségét, hogy a 

munka feletti ellenőrzés hasonlóképpen legyen megoldott, mint a hagyományos 

irodákban a költségcsökkentési lehetőségek és a munkaerőpiac rendelkezésre állása 

alapján a munkavállalók regionális irodákban látják el a feladataikat. Ezen irodák 

üzemeltetését harmadik fél látja el (pl. Önkormányzat)  

⧠ Munkavégzés rendszeressége szerint 

– Alkalmi távmunka a munkavégző egyes távmunkára alkalmas munkafeladatokat 

távmunkában láthat el ezek rendszeressége azonban a munka jellegénél fogva nincs 

meghatározva munkafeladat megjelenésekor, külön jóváhagyással, alkalmi jelleggel 

történik a távmunkázás például ajánlatok és szerződések készítése, marketingakciók 

előkészítése, kutatások. 

– Részleges távmunka a munkavállaló előre meghatározott rendszerességgel végezheti 

munkáját távmunkában például heti 1–2 nap, heti 2–3 nap 

 

Kölcsönzött munkaerő:  

A kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében 

munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen - legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra - átengedi.  

 

                                                      
2
 A Magyar Távmunka Szövetség honlapjának felhasználásával készült http://tavmunka.org/wp/ 
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2 ábra: A munkaerő 

kölcsönzés 

szereplőinek 

kapcsolatrendszere 

 

 

Alkalmi munkavállalás és/vagy egyszerűsített foglalkoztatás 

Az alkalmi munkavállalás olyan különleges munkaviszony, amely alapján a munkavállaló, azaz az 

alkalmi munkavállaló nem lesz biztosított. Az alkalmi munkavállalás határozott időre jön létre. A 

munkáltató és a munkavállaló között alkalmi munkára létesített, határozott időre szóló munkaviszony 

összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napra, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 

naptári napra, egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napra hozható létre. Azaz az alkalmi 

munkavállalásra irányuló szerződést nem kell írásba foglalni. A gyakori szabálytalanságok miatt a 

feltételek az elmúlt években módosultak és a neve egyszerűsitett foglalkoztatás lett, mindez azonban 

jellegén nem változtatott. Kedveltségére jellemző hogy, 2006-ban már 418 ezer AM könyvet váltottak ki, 

A leggyakoribb szabálytalanságokat az AM könyv használatával, vagyis a jogviszony létesítésével 

összefüggésben tapasztalták. Jellemző trükk, hogy az AM könyvet a munkavégzés napjának kivételével 

kitöltötték, és a dátumot a helyszíni ellenőrzés alatt próbálták pótolni. Gyakori, hogy radírozható, illetve 

hő hatására eltűnő tintával töltik ki a rubrikákat, így a munkavégzés napját többször módosítani lehet. A 

munkáltatók még a napi 400 forintos közterhet is igyekeztek megspórolni. (Gyulavári 2011) 

 

Diákok foglalkoztatása 

Munkavállaló az lehet, illetve munkát az vállalhat, aki betöltötte a 16. életévét. Emellett azonban az 

iskolai szünet alatt az a nappali rendszerű képzésben részesülő tanuló is létesíthet munkavégzésre 

irányuló jogviszonyt, aki betöltötte a 15. életévét. A fiatalkorú személy alkalmazásához a törvényes 

képviselő hozzájárulása minden esetben szükséges. Amennyiben a foglalkoztató 18 évesnél fiatalabb 

diákot alkalmaz, Mt szerint meghatározott speciális szabályra kell figyelnie. Ebben az esetben a 

munkaidő több munkaviszony esetén is legfeljebb napi 8 óra, heti 40 óra lehet és esetükben legfeljebb 1 

heti munkaidőkeret alkalmazható. Az időarányos rendes szabadságon felül éves szinten plusz 5 nap 

pótszabadság illeti meg őket. Népszerű foglalkoztatási forma a diákok iskolaszövetkezeten keresztül 

történő alkalmazása, melynek során az iskolaszövetkezet és a nappali tagozaton tanuló diák – 2015. 

június 20-tól a 25 év alatti passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók is ide tartoznak - között jön létre 

határozott időre a munkaviszony. A foglalkoztató és az iskolaszövetkezet polgári jogi szerződést köt 

egymással. Ennek ellenére a foglalkoztató ez esetben is köteles a munkaidő-nyilvántartás vezetésére és 

emellett a tájékoztatási kötelezettsége is fennáll, melyet a munkavégzés megkezdéséig kell teljesítenie. 

Amennyiben a foglalkoztatás iskolaszövetkezeten keresztül valósul meg, nem keletkezik biztosítási 

jogviszony. A foglalkoztatott diáktól nem kerül egyéni járulék levonásra, a foglalkoztató pedig nem fizet 

szociális hozzájárulási adót. Ösztöndíjas foglalkoztatás munkatapasztalat-szerzés biztosítására jön létre. 

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony a jogszabályi meghatározása szerint olyan jogviszony, amely a 

Törvény szerint, szakmai készségek megszerzése céljából munkatapasztalat-szerzés biztosítására és ennek 

keretében az egyéni szakmai programban foglalt feladatok ellátására jön létre. Ösztöndíjas foglalkoztatott 
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az lehet aki a 30. életévét még nem töltötte be, és akinek a diplomája a jogviszony létesítését megelőző 

két éven belül került kiadásra. Az ösztöndíjas foglalkoztatással társadalombiztosítási jogviszony 

keletkezik.  Az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek minősül, a foglalkoztató köteles tehát a 

járulékokat megfizetni. Ferenczi 2015) 

 

Outsourcing 

A klasszikus outsourcing fogalma: azt a speciális folyamatot értjük, amiben egy vállalat az addig 

szokásosan maga által végzett valamelyik tevékenységét átadja ( rendelkezésére állt a humán és reál tőke 

egyaránt), egy az adott tevékenységre szakosodott más vállalatnak és a jövőben azt a bizonyos 

tevékenységet – díjazás ellenében – ezen másik vállalat látja el. Legszemléletesebb példa mikor a 

korházak a konyhát kiszervezik, és az ellátást vásárolják vissza. Sikeres outsourcing esetén a 

tevékenységet átadó és az azt átvállaló cég egyaránt profitál az átszervezésből. Az outsourcing lényege: 

erőforrás-kihelyezés, alkalmazás-kihelyezés, tevékenység-kiszervezés.  

Tágan értelmezett outsourcing fogalma mikor egy cég olyan tevékenység, szolgáltatás elvégzését bízza 

egy külső vállalkozásra, amelyet jellemzően maga is el tudna végezni de soha nem tette, azaz olyan 

tevékenységek kihelyezése, amelyeket hagyományosan vagy általában házon belül oldanak meg pl 

könyvelés.. (Szegedi–Prezenszki, 2003) 

Napjainkban egyre több vállalat adja ki külső szolgáltató szakcégeknek azokat a munkákat, amik nem 

tartoznak a fő tevékenységéhez. Ennek előnyei: 

⧠ A hatékonyság érdekében az erőforrásokat a fő tevékenységekre és a vállalati célokra lehet 

összpontosítani. 

⧠ Az üzemi és az általános költségek folyamatosan nőhetnek, és általában aránytalanul oszlanak el, 

de egy átalánydíjas szolgáltatás igénybe vételével a ráfordítások a fokozatos realizálódás révén 

tervezhetővé válnak. 

⧠ Költségcsökkentés a vállalatok számára. 

⧠ Problémás funkcióktól való megszabadulás lehetősége.  

⧠ A vállalatok vezetőit nemcsak a költségcsökkentés, a hierarchia laposítása, hanem az 

adómegtakarítás, a munkaerő-elbocsátástól való megszabadulás, a kockázatok kiküszöbölése, az 

új technológiákkal járó tanulási problémák kikerülése is motiválja. 

Az outsourcingnak nemcsak előnyei, hanem hátrányai is vannak: 

⧠ A rosszul sikerült szerződés megkötésénél éppen a legnagyobb előny okozza a legnagyobb 

kockázatot. 

⧠ A megbízott cégek nem akarják testre szabni szolgáltatásaikat, vagy nem sikerül igazodniuk a 

cégek változatos igényeihez.  

⧠ A külső cégek gyakran nehezen birkóznak meg azokkal a kihívásokkal, amelyeket a megbízóik 

állítanak velük szemben.  

⧠ A partner nem helyes megválasztása is problémát vet fel. 

Az outsourcingnak köszönhetően a vállalatok arra a területre koncentrálnak, amiben a legjobbak és 

minden más tevékenységterületet igyekeznek a külső szolgáltatókra hárítani. Az outsourcing új típusa a 

co-sourcing (kihelyezés fővállalkozón keresztül). Ezt akkor alkalmazzák, amikor túl sok külső vállalkozó 

dolgozik egy vállalat számára és a munkájukat koordinálni kell. (Liptál 2011) 

X-X-X-X 

Feladatok 

1. Vizsgálja meg hogy ma Magyarországon milyen mértékű az atipikus foglalkoztatás? 
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2. Keressen álláshirdetéseket, és vizsgálja meg ön szerint melyiket ,milyen foglalkoztatási forma 

jellemezheti 

 

Tananyag elsajátítását ellenőrző kérdések: 

1. Melyek a munkaviszony létesítés kritériumai? 

2. Mutassa be a munkaidő jellemzőit! 

3. Milyen atipikus foglalkoztatási formákat ismer! 

 

Beszéljük meg: 

Miért van az, hogy az oktatási rendszer és a munkaerőpiac ilyen alacsony szinten illeszkedik egymáshoz 
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3 FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ szocializációs kompetencia 

⧠ logikai kompetencia 

3.1  Munkaerőpiac, munkaerőpiaci politikák és a foglalkoztatás-politika kapcsolata 

A munkaerőpiaci politikák kifejezés gyakorta összemosódik a foglalkoztatáspolitikáéval, sokszor 

keverednek a fogalmak. A munkaerőpiaci politikák jóval szerteágazóbb, tágabb tevékenységet jelent, 

mint a foglalkoztatáspolitika. Megítélésünk szerint minden olyan tudatosan a piacot befolyásoló 

tevékenység-együttes, amely közvetlenül vagy közvetve hatással van a munkaerő vagy a munkáltató 

viselkedésére úgy mint szociálpolitika, oktatáspolitika, vidékfejlesztési politika, adópolitika stb. A 

munkaerőpiaci politikák része és leghatékonyabb eszköze maga a foglalkoztatáspolitika. 

DEFINICIÓ 

 Foglalkoztatáspolitika: olyan társadalom és gazdaságpolitikai eszközrendszer, 

amelynek célja a munkaerő lehető leghatékonyabb felhasználása úgy, hogy alapvető 

feladata az is, hogy javítsa a hátrányos helyzetben lévő csoportok foglalkoztatási 

esélyeit.  

 

A foglalkoztatáspolitika tehát szűkebb kategória,
3
 olyan külső szabályozó rendszere a munkarőpiacnak, 

amelyik úgy igyekszik azt befolyásolni, hogy ezáltal harmonikusabb legyen annak működése, és egyúttal 

érvényesüljenek a társadalmi funkciók is. Társadalompolitika mert alapvetően meghatározza az egyének 

helyét, egymáshoz viszonyított távolságát és így közérzetét a társadalomban, gazdaságpolitika, mert a 

versenyképesség a gazdasági növekedés alappillére. 

3.1.1 A foglalkoztatáspolitika, területe, feladata4, eszközrendszere 

A foglalkoztatáspolitika tehát makroszinten a foglalkoztatás hatékonyságának növelésével foglalkozik. A 

foglalkoztatáspolitika területei: 

⧠ - a munkaerő megoszlásának befolyásolása, hatékony munkaerő-allokáció 

⧠ - képzési rendszerek kialakítása megfelelő szakemberekkel, 

⧠ - munkaerőpiacról kiszorultak integrálása, munkanélküliség kezelése. 

A profitorientált piacokon a gazdálkodó szervek csak annyi munkaerőt foglalkoztatnak, amennyi 

számukra szükséges és gazdaságos. A XXI. század elején a foglalkoztatáspolitika alapvető társadalmi 

céljának tekinti a munkanélküliség csökkentését, valamint a rendelkezésre álló munkaerő-kapacitás 

teljesebb kihasználását. A munkanélküliség megszüntetése nem lehet cél, hiszen egy dinamikusan 

működő gazdaságban elkerülhetetlen egy kisebb-nagyobb munkanélküliség.  

A foglalkoztatáspolitika feladatait összegyűjtve a teljesség igénye nélkül a következőkben határozhatjuk 

meg: 

                                                      
3
 Artner , László és Fazekas definicióját ötvöztük. 

4
 Artner Annamária Foglalkoztatáspolitika I. jegyzet Zsigmond Király Főiskola 8-9. dia 
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⧠ a munkaerőpiac külső szabályozása, 

⧠ foglalkoztatási célok érdekében koordináció más politikákkal, 

⧠ munkahelyteremtést elősegítő eszközök kialakítása, működtetése,  

⧠ a munkaerőpiacra belépő kínálat nagyságának és szakmai/képzettségi struktúrájának kialakítása, 

amely megfelel a kereslet igényeinek,  

⧠ a munkaerő-kínálatnak a kereslethez való minél tökéletesebb folyamatos igazodása, , azaz a 

munkaerő-keresletnek megfelelő kínálat kialakítása 

⧠ a munkaerőpiac befolyásolása annak érdekében, hogy mindenki, aki szeretne munkát vállalni, 

megtalálja a legmegfelelőbb állást, 

⧠ a munkaerő-kínálat csökkentése, átmeneti problémák kezelése, 

⧠ javítsa a hátrányos helyzetben lévő csoportok esélyeit a foglalkoztatásra, reintegrációs politika a 

munkaerőpiacról kiszorultak számára, 

⧠ olyan támogatás biztosítása, amely munkakeresésre ösztönzése, 

⧠ a társadalmi gondoskodás és szolidaritás elve alapján azok megélhetésének biztosítása, akik 

önhibájukon kívül kerültek ki a munkaerőpiacról, 

⧠ szociális gazdaság kiépítése a foglalkoztatás-bővítés érdekében. (Dabasi-Halász 2011) 

A foglalkoztatáspolitika eszközrendszerénél alapvetően működési mechanizmusuk és beavatkozási 

időpontjuk alapján megkülönböztetünk aktív és passzív eszközöket. 

Aktív eszközök: a foglalkoztatottság növelését célozzák. A munkaerőpiacon a kereslet és kínálat 

mennyiségét befolyásolják, illetve a kereslet - kínálat összekapcsolódását segítik elő. Ez lehet preventív, 

amikor a munkanélküliséget megelőzi, kialakulását akadályozza, követő, amikor már egy kialakult 

egyensúlyhiány kiigazítása a cél. 

A passzív eszközök alapvetően a munkanélküliek segélyezését, szociális ellátását oldják meg. Mértékük 

és feltételrendszerük központi kérdés, mivel közvetlenül nem tudják befolyásolni a foglalkoztatást, csak 

ösztönözhetik a munkakeresést. (Frey 2002) 

Napjaink aktív foglalkoztatáspolitikájának kiemelt célja a munkaerőpiaci reintegráció, a 

munkahelymegtartó támogatások, a passzív eszközök homlokterében a munkavállalási készség javítása, 

az érdekeltség erősítése áll. 

3.2  EU foglalkoztatás politikája 

A magyar foglalkoztatáspolitikát az ezredfordulóra egyértelműen meghatározza az Európai Unió 

normarendszere. Az Unió szemlélete szerint a „foglalkoztatáspolitika a közösségi szociálpolitika új és 

speciális területe. Új, amennyiben az 1997-ben elfogadott amszterdami szerződéssel vált a közösségi 

politikák részévé. Specialitása pedig a szabályozásában rejlik, amely csorbítatlanul hagyja a tagállamok 

kompetenciáját a foglalkoztatáspolitika alakításában, és nem jogi eszközökkel segíti a közös célok 

elérését.” Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásakor a Közösség foglalkoztatáspolitikáját a 

Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) és a Lisszaboni Stratégia határozta meg. E szerint az európai 

gazdaság problémáira kettős választ adott az Európai Unió: 

I. a Gazdasági és Monetáris Unió, amelynek célja a makrogazdasági stabilitás megteremtése; 

II. a Foglalkoztatási Unió, ami olyan munkaerőpiacok létrejöttének az elősegítésére irányul, amelyek 

alkalmazkodni képesek a változásokhoz: rugalmasságot garantálnak a vállalatoknak és biztonságot a 

dolgozóknak. (Frey, 2005) 
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A lisszaboni célkitűzések teljesítése feltételezi, hogy az új foglalkoztatási irányvonalak három átfogó és 

egymással kölcsönösen összefüggő célra épüljenek: a teljes foglalkoztatás, munka minőségének és 

termelékenységének javítása, valamint a társadalmi összetartozás erősítése. Az Európai Unió jelenlegi 

közös gazdasági stratégiája az Európa 2020 stratégia, amely a 2001-2010. közötti időszakban futó 

Lisszaboni Stratégiát váltotta fel. Előbbinek magyar megfelelője a Széchenyi 2020 program. Az Európai 

Unió, és ezzel Magyarország hivatalos stratégiai célja az elkövetkező tíz évben a gazdasági növekedés 

helyreállítása és megalapozása annak ellenére, hogy öregszik a társadalom és élesedik a nemzetközi 

verseny 

Új programként meghirdette az Európa 2020 stratégiát, amelynek legfontosabb elemei a következők: 

⧠ az alacsony szén-dioxid-kibocsátású ágazatok térnyerésének ösztönzése, 

⧠ az új termékek kifejlesztésére irányuló erőfeszítésekbe történő beruházás, 

⧠  a digitális gazdaság kiépítése,  

⧠ valamint az oktatás és a képzés korszerűsítése.  

Ezen célokat három prioritásként definiálta intelligens, fenntartható és inkluziv növekedés formájában.  

A tervben a bizottság öt mennyiségi célkitűzést fogalmazott meg, amelyből négy közvetlenül 

kapcsolatban van a foglalkoztatáspolitikával. Ezek egyike az, hogy a foglalkoztatottak aránya a jelenlegi 

69%-ról legalább 75%-ra növekedjen, illetve hogy a kutatás-fejlesztési ráfordítások összege elérje a GDP 

3%-át. Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 

legalább 40 százaléka rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel.  20 millióval csökkenteni kell a szegénység 

kockázatának kitett lakosok számát. 

A célok megvalósítására működteti fejlesztés politikáját. A hét éves költségvetési ciklusokból a 2014-

2020 közötti időszakban kiemelt szerepet kapott mind a Strukturális alapokból mind a Kohéziós 

alapokból finanszírozandó projektekben a foglalkoztatás bővítése. A nemzetállamok által közvetített 

pénzügyi támogatásra minden vállalkozás pályázhat. A legtöbb fejlesztésnek erős foglalkoztatási vonzata 

van. Magyarország 12 000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió és a hazai 

költségvetés támogatásával 2020-ig. 

3.3 A foglalkoztatási törvény  

Az 1991. évi IV. törvény „A  foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról” nevet kapta. 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és a foglalkozás szabad 

megválasztásához. Ezen jogok gyakorlásának elősegítésére, a foglalkoztatási feszültségek feloldására, 

valamint a munkanélküliek ellátásának biztosítása érdekében hozta az országgyűlés ezt a törvényt. mely 

egészében európai színvonalú. A törvénynek számos igen pozitív vonása volt, mely az évek alatt 

sajnálatos módon megkopott. Nagy alőrelépés volt hogy deklarálja az állam felelősségét, deklarálja az 

aktív foglalkoztatáspolitika prioritását, tiltja a munkanélküliek negatív diszkriminációját, és lehetővé teszi 

a hátrányban lévők pozitív megkülönböztetését. Formálisan biztosítási alapra helyezi a munkanélküliségi 

járandóságot. (Frey, 2000.) Törvényileg szabályozta a foglalkoztatási érdekegyeztetést, valamint a 

munkaerőpiac szervezetét, s nagy súlyt helyez a tripartit fórumokra. Ez az elmúlt időszakban jelentősen 

visszaszorult a törvényben. A törvény alapvetően keretszabályozás, amely létrehozza a lehetőségét a 

foglalkoztatási helyzet aktuális kezelésére. 

Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök, a munkaerőpiaci szolgáltatások és a foglalkoztatást elősegítő 

támogatások. Bár a törvény létrejöttében, kiemelkedő szerepe volt a munkanélküliek ellátásának, és ez 

ma is lényegi kérdés, megítélésünk szerint a legfontosabb eszköz és szabályozás mégsem ez. 

Közgazdászként a hangsúlyt az aktív eszközökre helyezzük, mert ezek segítségével elméletileg 

megszüntethető a munkanélküliség, illetve mértéke csökkenthető.  
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Munkaerő-piaci szolgáltatások az egyének munkaerő-piaci helyzetének javítását segíti, a munkáltatók 

és munkanélküliek igényeihez igazodó, személyre szabott szolgáltatások formájában. A 

munkatanácsadás segítséget nyújt a pályaválasztásban, pályamódosításban, az egyéni munkaerő-piaci 

lehetőségek tisztázásában, az elhelyezkedési esélyek növelésében, illetve a munkavállalással kapcsolatos 

egyéb ismeretszerzésben. A pályatanácsadás célja az igénybe vevő személy pályaválasztásának, 

pályamódosításának elősegítése, érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci 

igényének megfelelő pályaterv kialakítása. Az álláskeresési tanácsadást azoknak célszerű igénybe 

vennie, akik munkát akarnak vállalni, valamint álláscéljuk tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az 

álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal. Létezik álláskeresési technikákat ismertető 

foglalkozás, illetve 3 hetes Álláskereső Klub is. Az egyéni rehabilitációs tanácsadás a megváltozott 

munkaképességű ügyfelek számára nyújt segítséget a számukra megfelelő munkakör, munkahely, 

valamint képzés meghatározásában és megtalálásában. Ezt a tevékenységet segíti a Rehabilitációs 

Információs Centrum (RIC) A pszichológiai tanácsadás segít feltárni és megoldani az elhelyezkedni 

nem tudók számára az - életvezetésükből, személyiségi problémáikból eredő - elhelyezkedésüket 

akadályozó tényezőket. A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani 

segítségnyújtással hozzájárulni a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, a gazdasági élet 

résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a 

vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtése. Mentori tevékenység 

hátrányos helyzetű személy segítése érdekében. 

 

Munkaerőpiaci képzés. Sokan a képzést tekintik a leghatékonyabb foglalkoztatáspolitikai eszköznek. 

Egyszerre lehet preventív és követő. Megelőzi a munkanélküliséget, ha olyan szakismeret, készség, 

képesség elsajátítását biztosítja, amikor nem kell a foglalkoztatónak megválni a dolgozótól, mert más 

helyen alkalmazni tudja, vagy gyorsan képes új munkahelyet találni. A képzéseket kézben tartó 

munkaügyi központoknak nagy felelőssége van annak felismerésében, hogy milyen piacképes tudás 

megszerzésére ösztönözi a hozzá fordulókat.  

 

Munkahelyteremtő támogatások, bértámogatások, járuléktámogatások 

Vállalkozóvá válás támogatása, mobilitás támogatása A munkaerőpiacon multiplikátor jelentősége 

lehet a vállalkozóvá válás támogatásának. Az önszerveződő, saját környezetében kialakított 

magánvállalkozások a későbbiek során jó eséllyel válnak foglalkoztatóvá.  

Közhasznú foglalkoztatás, közmunka, közcélú munka. Elsődleges munkapiac alatt a versenyszféra és 

az állami alkalmazás különböző formáit értjük. A munkahely létrejöttét, fenntartását a piac 

gazdaságossági szabályai működtetik. Az elsődleges munkaerőpiacra is be lehet avatkozni úgy, hogy 

egyes munkaposztok létrejöttéhez olyan transzfereket kapcsol az állam, hogy az gazdaságossá válik. A 

normál munkaerőpiac mellett kialakultak sajátos, és ugyancsak eltérő szabályok szerint működő, másfajta 

munkaerőpiacok. A további piacok a „második piac”, illetve „harmadik szektor” elnevezést kapták. A 

munkaerőpiac fő áramlatán kívüli a munkahelyteremtés esetén az állami transzfer nem a 

gazdaságossághoz való hozzájárulást jelenti, hanem az álláshely kvázi teljes finanszírozását. Ez utóbbi 

esetben nem haszontalan munkavégzésről van szó, hanem adott piaci és jóléti körülmények között az 

adott feladatot nem végeznék el, vagy önkéntes alapon rosszabb hatásfokkal végeznék vagy 

elhalasztanák. A másodlagos munkaerőpiac létrejöttének oka, hogy a gazdaságban azok, akik kiszorulnak 

az elsődleges munkaerőpiacról, újraelosztáson keresztül megélhetéshez jutnak, illetve a munka 

szocializációs funkcióján keresztül alkalmasak maradnak az elsődleges munkaerőpiacra történő 

visszatérésre. (dabasi-Halász 2011) 
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Passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök, a munkanélküliek segélyezése Mint már többször is 

említettük könyvünkben, a mai magyar foglalkoztatáspolitika a rendszerváltást követően alakult ki. A 

munkaerőpiaci egyensúly megbomlása után, az utcára kerülő, állásukat elvesztett emberek problémájának 

megoldása sürgető kérdés volt. Sajnos mindmáig nem jött létre a munkanélküli-ellátások szilárd, 

jogosultsági feltételeiben és mértékeiben időtálló rendszere, és konszenzus sem alakult ki az 

ellátórendszer működésének és célszerű további módosításainak megítélésében. (Bódis-Galasi-John 

Micklewright-Nagy, 2005) Az elmúlt 20 évben a munkanélküliek ellátásának története a következő 

jogosultság megszerzésének feltétele, a juttatások mértéke, értékállósága, a folyósítás időtartama, a 

szabályozás változékonysága, kiszámíthatósága, a kimaradás veszélye és megoldásai aspektusból 

vizsgálható 

Többször átnevezték a korábban munkanélküli segély néven ismert támogatást, először munkanélküli 

járadékra - ami a biztosítottságot jelöli - majd álláskeresési járadék s ma már álláskeresési támogatásként 

terjedt el. Az új elnevezéssel az a nem titkolt cél, hogy a munkanélküliek ne nyugodjanak bele az adott 

élethelyzetbe, és ahelyett, hogy a segéllyel megelégedve töltenék mindennapjaikat, akarjanak és aktívan 

tegyenek is annak érdekében, hogy újra munkába állhassanak. 

Az álláskeresési támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a munkavállaló az igényléstől 

visszamenőlegesen az elmúlt három évben minimum 360 napot dolgozzon. A jogosultsági időbe az az 

időtartam is beleszámít, melyet egyéni vagy társas vállalkozásban töltött, vagy mely során a 

közfoglalkoztatásban dolgozott. Minden 10 nap jogosultsági idő 1 nap járadékfolyósítási időnek felel 

meg. Mértéke az egy hónapra jutó átlagos járulékalap 60 százalékának felel meg. Az összeg azonban 

semmiképpen sem lehet magasabb, mint az aktuális minimálbér. A járadék folyósítása 90 napig tart, ezzel 

a törvényalkotó azt kívánja elérni, hogy a munkavállaló mihamarabb elhelyezkedjen, és a Munkaügyi 

Központ által ajánlott lehetőségek közül vállalja el a hozzá legközelebb állót, és ne utasítsa vissza a 

kínálkozó munkaalkalmakat. Ha az munkanélküli ellátásban  részesülő személy határozatlan időtartamú, 

legalább napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt létesít a járadék folyósítási idejének kimerítését 

megelőzően, akkor kérelmére a folyósítási időből még hátra lévő időtartamra járó járadék meghatározott 

összegét egy összegben kifizetik. Az egy összegben kifizetendő juttatás mértéke a még hátralévő 

időtartamra járó juttatás összegének 80 százaléka.  

X-X-X-X 

Feladatok 

1. Mutassa be az 1991-es foglalkoztatási törvény létrejöttének okait, fő célkitűzéseit! 

2.  Ismertesse milyen működő aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket talál az FH honlapján? 

 

 

Tananyag elsajátítását ellenőrző kérdések: 

1. A Hogyan definiálható a foglalkoztatáspolitika, melyek a feladatai? 

2. Tegyen különbséget aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök céljában, hatásában! 

3. Ismertesse az Európa 2020 program foglalkoztatáspolitikai elképzeléseit 

 

Beszéljük meg: 
Milyen hatással volt a 2008-as válság a foglalkoztatására? 
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4  MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ személyközi 

⧠ interkulturális 

⧠ szociália 

 

4.1 Munkaügyi kapcsolatok intézményei és szintjei Magyarországon  

Véleményünk szerint, egyetértve Kornai János megfogalmazásával, korunkban a piacgazdaságban a 

munkáltatók erősebb pozicióban vannak. Ahhoz hogy a kor által elfogadott piaci eszme biztosítsa a 

hatékonyságot, szükség van olyan intézmények működésére, amelyek elősegítik azon ügyleteket melyek 

kölcsönösen előnyösek. Azon ügyleteknél, amely csak az egyik félnek előnyös, vagy vannak vesztesek is, 

leküzdik a tudatlanságot, az ártorzulást, elősegítik a hatékonyság kontra igazságosság egyensúlyát, 

harcolnak az ügyletakadályok ellen. A munkaerőpiacon munkaügyi kapcsolatok kifejezés erre a 

tevékenységre utal. A közös és személyes érdekek megvalósítása céljából, a bérből és fizetésből élő 

munkavállalók, alkalmazottak és az őket foglalkoztató szervezetek, munkaadók munkájuk során sokrétű 

kapcsolatba kerülnek egymással. A szociális párbeszéd fontosságát Európában két alapvető célkitűzés 

összeegyeztetésének szándéka indokolja: nevezetesen, hogy a piaci versenyképesség növelésére irányuló 

törekvések miként lehetnek sikeresek a társadalmi szolidaritás megőrzése mellett. 

A társadalmi párbeszéd eszköz a munkaerőpiacok zökkenőmentes működésének a biztosítására. A 

XX. századtól a fejlett piacgazdaságokban, így Nyugat-Európában a szociális párbeszéd a munkavállalói 

és a munkáltatói érdekvédelmi szervezkedést, szervezeti tömörülést jelenti, ezen túlmenően pedig még azt 

is, hogy ezek a szervezetek egymással érdekvédelmi tárgyalásokat folytathatnak 

A munkavállaló és munkáltató érdeke és azok kezelése mikrogazdasági és makrogazdasági kérdés 

egyaránt. Napjainkban megkerülhetetlen nemzetközi állami és vállalati szinten is a szakszervezetekkel, 

szövetségekkel és kamarákkal történő együttműködés. A XX és XXI században a már kialakult 

érdekérvényesítő intézmények, erőteljesen meghatározzák a munkaerőpiac működését, és ezen keresztül a 

foglalkoztatási helyzettel determinált nemzetgazdasági fejlődést. Az egyéni érintettség a vállalati 

gazdálkodás fontos tényezője, mely nem nélkülözheti a munkaadók és a munkavállalók közötti jó 

kapcsolatot, a partneri együttműködést. Ennek feltételeit teremtheti meg a jól működő munkaügyi 

kapcsolatok (továbbiakban MK) rendszere. 

A munkavállalók természetes törekvése jövedelmük növelése, megélhetésük javítása. A munkaadó 

viszont a hatékony gazdálkodásban érdekelt, amelynek fontos eleme a bérek és azok járulékos költségei. 

Így a munkáltatóknak a maximális profit eléréséhez és a költségek minimalizálódásához fűződő érdeke  

antagonisztikus összeütközésbe kerülhet a munkavállalóknak a bérek növelésével és a munkafeltételek 

javításával kapcsolatos érdekeivel. A felek közötti érdekkülönbség munkahelyi vitához, konfliktus 

kialakulásához vezethet. A munkaadók és a munkavállalók közötti nyílt konfrontáció a munkavállaló 

oldaláról a sztrájk, a munkáltató részéről a munkavállaló kizárása a munkahelyről. Az érdekütközések, a 

rossz munkahelyi légkör, a szembenállás végső soron hosszú távon egyik fél számára sem kedvező, a 

munkaharc kölcsönösen, mindkét oldalon veszteséggel jár. A munkaadó számára a termelés kiesése, az 

ebből eredő jövedelemcsökkenés, együtt járhat fontos piacok elvesztésével. A munkavállaló viszont 

megélhetési alapjaitól, a munkából szerezhető jövedelemtől fosztja meg magát és családját. Mindkét 

félnek tehát közös az érdeke a munkaviszony fenntartásában, a zavartalanul működő vállalkozásban. 
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A munkaügyi kapcsolatok célja az érdekegyeztetés, melynek fontosságát a következő tényezők 

indokolják: (László,1997) 

⧠ hozzájárul a munkavállaló és a munkaadó közötti együttműködés javításához,  

⧠ biztosítja a partnerek formális egyenjogúságát,  

⧠ átláthatóvá teszi a rendszer működését a jogok és kötelezettségek, működési szabályok 

rögzítésével,  

⧠ lehetővé teszi a munkaügyi viták kezelését, a nyílt konfliktusok elkerülését, 

⧠ biztosítja az alkalmazottak részvételét a döntéshozatal előkészítésében,  

⧠ folyamatos információt biztosít a munkavállalókat érintő kérdésekben,   

⧠ hozzájárul a kialakult nyílt konfliktus kezelésével a társadalmi béke megőrzéséhez.  

4.1.1 Makroszintű érdekegyeztetés:  

 

Munkavállalói oldalon a szakszervezet a legjelentősebb érdekképviselet. A szakszervezetek önkéntesen és 

hosszú távra létesített munkavállalói érdekszövetségek, amelyeket tagjaik gazdasági és szociális 

helyzetük, illetve munkafeltételeik megóvása és javítása céljából hoztak létre. 

Magyarországon 1990-ig az ágazati szakszervezetek típusa volt a meghatározó, 1990-től a szakszervezeti 

pluralizmus jegyében több tucat, (napjainkban már közel 100), munkavállalói érdekképviselet jött létre, 

amelyet hat szövetség fog át. 

 

A magyar munkaadói érdekképviselet 1990 es években alakult ki és vált duálissá. A gazdasági 

érdekképviseletet továbbra is a Magyar Gazdasági Kamara, míg a munkaadói érdekképviseletet az 

időközben létrejött munkáltatói érdekeket kifejező szövetségek látják el. 

 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2011 megalakulásával egy olyan konzultációs 

mechanizmus épült ki, amely a korábbinál szélesebb körben nyújt lehetőséget a társadalmi párbeszédre. 

Az NGTT funkcióját tekintve az Országgyűléstől, Kormánytól független, konzultációs, javaslattevő, 

tanácsadó testület, amely a társadalom egészét érintő, általános gazdaság- és társadalompolitikai 

kérdésekkel foglalkozik. A Tanácsot az alábbi – az NGTT törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott – 

oldalak alkotják. 

Gazdaság Képviselői Oldal 

–  országos munkáltatói érdekképviseletek elnökei, illetve érdekképviseleti szövetségek elnökei,  

– országos gazdasági kamarák elnökei, 

– az egyesülési jogról szóló törvény szerinti civil szervezetek képviselői, amelyeknek létesítő 

okiratában foglalt célja a gazdasággal összefüggő érdekek képviselete. 

Munkavállalói Oldal országos munkavállalói érdekképviseletek, szakszervezetek. 

Civil Oldal:Külön törvény szerinti civil szervezetek képviselői, beleértve a nemzetpolitika területén 

tevékenykedő civil szervezeteket is. 

Tudomány Képviselői Oldal a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az MTA által delegált 

képviselők, közülük egy, a határon túli magyar tudományos élet képviselője,a Magyar Rektori 

Konferencia (a továbbiakban: MRK) elnöke, és az MRK által delegált képviselő, a Magyar Közgazdasági 

Társaság által delegált képviselők. 

Művészet Képviselői Oldala Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) elnöke, és az MMA 

által delegált képviselők, közülük egy, a határon túli magyar művészeti élet képviselője. 
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Egyházi Oldal azon négy vallási közösség képviselői, amelyek történelmi és társadalmi szerepük, 

társadalmi elfogadottságuk, beágyazottságuk, szervezettségük, az általuk hagyományosan végzett közcélú 

tevékenységek során szerzett tapasztalataik és – az együttműködéssel érintett közcélú tevékenységek 

sajátosságaik alapján – a legjelentősebbek. 

 

4.1.2 Mikroszintű érdekegyeztetés 

Az MT szerint két fóruma van a kollektív tárgyalás melyben a szakszervezet a partnere a 

menedzsmentnek és a participáció ahol az üzemi tanács működik együtt a vállalat vezetésével. 

Kollektív tárgyalás célja a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés eredményének írásos 

megállapodásba foglalása, az ún. kollektív szerződés megkötése. Tartalmát tekintve három fontos 

területre irányulnak a kollektív tárgyalások: a javadalmazás elemei (bérrendszer, béren kívüli juttatások, 

bérfejlesztés stb.), a munkaviszony és munkafeltételek (munkaidő, szabadság, képzés, anyagi felelősség, 

létszámleépítés stb.), a munkavállalók képviselői (szakszervezetek) és a munkaadók közötti kapcsolatok 

elveinek, normáinak, szabályainak meghatározása. 

Fontos szabály, hogy csak pozitív értelemben térhet el a foglalkoztatás feltételeiben a Munka 

Törvénykövétől. 

Üzemi Tanács létrehozataláról a dolgozók döntenek, a vállalkozás vezetésének nem feladata annak 

működtetése, azonban megalakulását követően biztosítani kell a működés feltételit. Jogosultságai az 

együttdöntési jog, a véleményezési jog és az informálódási jog a dolgozók foglalkoztatási feltételeinek 

kialakításával kapcsolatban 

X-X-X-X 

Feladatok 

1. Vizsgálja meg a LIGA honlapját! 

 

Tananyag elsajátítását ellenőrző kérdések: 

1 Magyarázza a szociális párbeszéd fogalmát! 

2 Mit értünk érdekütközés, érdekegyeztetés kifejezés alatt? 

 

Beszéljük meg: 

Érveljen hazánkban a szakszervezeti tagság mellett! 
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5 ESÉLYEGYENLŐSÉG-EGYENLŐ BÁNÁSMÓD A MUNKA 

VILÁGÁBAN 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ tisztelet 

⧠ kompromisszumkésség 

⧠ együttérzés 

 

5.1 Előítélet, sztereotípia, diszkrimináció 

Az előítélet olyan megítélések más emberekről, csoportokról, melyek nem alapulnak közvetlen 

tapasztalaton vagy tudáson. Többnyire negatív érzéseket és attitűdöket jelent egy csoporttal, vagy 

személlyel szemben. A sztereotipizálás, mely része az előítélet csomagnak, olyan elképzelésekre 

vonatkozik, melyet egy csoport minden tagjáról feltételezünk – általában negatív tulajdonságokat, vagy 

jellegzetességeket ‐ pusztán azon az alapon, hogy az adott csoporthoz tartozik, bár a csoport egyedei 

valójában nagyon különbözőek. A diszkrimináció  előítéletekre alapozott cselekvés, oly módon, hogy 

egyes embereket hátrányban részesítünk másokhoz képest, jó ok nélkül. 

 

5.2 Egyenlő bánásmód 

El kell határolnunk egymástól az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fogalmát. Nem szabad ugyanis 

ezt a két eltérő jelentéssel bíró fogalmat egymás szinonimájaként használni. Az egyenlő bánásmód elve a 

diszkrimináció tilalmát, vagyis a hátrányos megkülönböztetéstől mentes élethez való jog garantálását 

jelenti.  

Diszkriminációról tehát olyan tényleges hátrányos helyzetek létrejöttekor beszélünk (amelyek 

kialakulhatnak mind egyenlőtlen bánásmód mind túlkapások révén), amelyek a hatalmi aszimmetriára 

épülnek fel, és magukba foglalhatják a közvetlen és a közvetett diszkriminációt. Diszkriminációra való 

felhívás maga is diszkriminációnak minősül. 

Túlkapás alatt olyan aktív cselekvéseket értünk, amelyek egy konkrét személy ellen irányulnak, és 

különösen jellemzi őket: a személyi integritás megsértése, zaklatás, támadás, fenyegetés, ellenségesség, 

szidalmazás ,megsértés, megalázás, lenézés gyámkodás. 

Egyenlőtlen bánásmód akkor diszkriminatív, ha ezek a társadalmilag meghatározott szisztematikus 

aszimmetria mentén valósulnak meg, vagy „mobbing” helyzetben vagy hierarchikusan fölérendelt 

pozícióban kerülnek alkalmazásra, 

Társadalmilag szisztematikus diszkrimináció fogalma akkor alkalmazandó, ha a tényleges hátrányos 

helyzet alapja a lakossági csoportok közötti társadalmilag ható hatalmi aszimmetria, amely különbséget 

tesz bőrszín, (feltételezett) etnikai származás, nemzetiség, vallási hovatartozás, társadalmi nem, egészségi 

állapot, fogyatékosság, szexuális beállítottság, a nemi polaritástól való eltérés és az életkor alapján. Olyan 

fontos infrastrukturális beruházások elhanyagolása, illetve nem teljesítése, amelyek speciális szükségletek 

teljesítését, illetve ezek javítását biztosítják, akkor diszkriminatív, ha emiatt egy személy vagy csoport 

ténylegesen hátrányba kerül 

A diszkrimináció ésszerűtlen különbségtétel. Ez a meghatározás három elemet rejt magában:  
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o a diszkriminatív intézkedés negatív hatással van az érintett személyre,  

o ez a negatív hatás a különbségtételből ered, és  

o a különbségtétel ésszerűtlen, azaz objektíve nem indokolható.  

Az egyenlő bánásmód elve tehát azt követeli meg a jogalkotótól és jogalkalmazótól, hogy a hasonló 

helyzetben lévő személyeket azonos módon kezelje, és az eltérő helyzeteket pedig különbözőképpen 

szabályozza, értékelje. Az egyenlő bánásmód elve tehát tilalmat megfogalmazó jogszabályokra, "negatív" 

megközelítésre épül. Ennek eszköze a nemzeti szabályozások harmonizációja, amely irányelvek 

eszközével valósult meg. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését idegen szóval 

diszkriminációnak nevezzük. A diszkrimináció formáinak ismertetéséhez feltétlenül szükséges az 

úgynevezett „védett tulajdonság” fogalmának előzetes tisztázása. Az Ebktv.-ben felsorolt védett 

tulajdonságok a következők (Ebktv. 8. §) nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzetiséghez való 

tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai 

vagy más vélemény. Ezen kívül a családi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, szexuális irányultság, 

nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatási jogviszony vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, 

érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző. A  diszkrimináció öt formáját 

különböztethetjük meg, közvetlen hátrányos megkülönböztetés, közvetett hátrányos megkülönböztetés, 

zaklatás, jogellenes elkülönítés (szegregáció),megtorlás. A megfigyelhető munkaerő‐piaci különbségek 

típusait Lovász – Telegdy (2009) a következő táblázatban foglalták össze. 

 

 

A megfigyelhető 

munkaerő‐ piaci 

különbségek típusai; 

Forrás: Lovász A. – 

Telegdy Á.: 

Munkaerő‐ piaci 

diszkrimináció 

 

A hátrányos megkülönböztetés a munkafelvétel, a munkába kerülés során és a foglalkoztatás során 

egyaránt megvalósulhat. A munkafelvétel során alkalmazott diszkrimináció tendenciózusan zár ki 

bizonyos jellemzőkkel rendelkező csoportokat a foglalkoztatásból 

5.3 Esélyegyenlőség 

Az egyenlő esélyek politikája nem egyenlő az egyenlő bánásmód biztosításával, annál többet foglal 

magába. Az esélyegyenlőség ugyanis mindazon jogi és nem jogi eszközök összességét jelenti, amelyek 

azt a végső célt szolgálják, hogy a nők a férfiakkal egyenlő eséllyel érvényesülhessenek az élet 

legkülönbözőbb területein - oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. -, de legalábbis 

csökkenjenek az őket érő hátrányok. Itt tehát legalább annyira fontos szerepet kap a pozitív megközelítés, 

a közösségi programok, a kötelező erővel nem rendelkező ún. puha jogszabályok, mint a kötelező erejű, 

diszkriminációt tiltó irányelvek. 
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Az esélyegyenlőség uniós politikáinak a foglalkoztatás területén való megvalósításának hatékony eszköze 

az Európai Szociális Alap, amely forrásai a tagállamok számára elérhetőek annak érdekében, hogy a 

hátrányos helyzetű vagy leszakadt csoportok számára felzárkóztató, az integrációt lehetővé tevő 

programokat, szakpolitikákat alakítsanak ki. Az ESZA olyan tevékenységeket támogat a tagállamokban, 

amelyek a munkaerő‐piachoz való hozzáférés kapcsán, illetve a munkahelyen jelentkező hátrányos 

megkülönböztetés ellen küzdenek, így többek között olyan projekteket, amelyek: 

⧠ A munkaerő‐ piacra való visszajutást és visszailleszkedést lehetővé tevő utakat alakítanak ki a 

hátrányosan megkülönböztetett csoportok számára; 

⧠ Növelik a  sokszínűség elfogadását a munkahelyeken  a  hátrányos  megkülönböztetés leküzdése 

és a tudatosság növelése céljából; 

⧠ Bátorítják az aktív időskor támogatását és az idősebb munkavállalók visszailleszkedését; 

⧠ Növelik a migránsok munkavállalását és ezzel erősítik társadalmi integrációjukat. 

 

5.3.1 Az esélyegyenlőség biztosítása a foglalkoztatás során 

Az Európai Bizottság 2004. május 28-án elfogadta az „Esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség a 

kibővített EU-ban” című zöld könyvét. Nagy érdeklődés és támogatás mutatkozott a nemek közötti 

egyenlőség előmozdítására irányuló intézkedések iránt. Az elmúlt néhány évben az EK diszkrimináció 

elleni jogszabályai szerte az EU-ban jelentős közvetlen változásokat eredményeztek a nemzeti jogokban. 

A bizottság ugyanakkor aggályainak hangot adva állapítja meg, hogy egyes fontos rendelkezések még 

nem minden tagállamban lettek teljes mértékben átültetve a nemzeti jogba. Nem fordítanak figyelmet az 

új, diszkriminációellenességgel kapcsolatos jogokra vonatkozó információk terjesztésére. Tájékoztatás és 

különleges segítségnyújtás nélkül a diszkrimináció áldozatai rendkívül nehezen tudják jogaikat 

érvényesíteni (Lipták 2011) 

Az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi 

személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni annak érdekében, hogy megvalósuljon a hátrányos 

helyzetű munkavállalók esélyegyenlősége a foglalkoztatás során. Javasoljuk azonban a nem kötelezett 

szervezeteknek is, mivel az EU-s források pályázásánál előnyt jelent. Illetve a fejlett országok 

vállalkozásai sokszor etikai elvárásként jelenítik meg az üzleti partnereik számára. Az esélyegyenlőségi 

tervet az adott munkáltató munkavállalóit képviselő szervezet (szakszervezet, üzemi tanács) és a 

munkáltató közösen fogadják el egy általuk meghatározott időre, mely általában 3‐5 év. Az 

esélyegyenlőségi tervnek az a feladata, hogy elemezze az adott munkahelyen dolgozó hátrányos 

helyzetű munkavállalók helyzetét, kidolgozza az esélyegyenlőségük biztosításának stratégiáját és 

hozzárendelje a megvalósítás eszközeit. A törvény hátrányos helyzetű munkavállalóként jelöli meg a 

fogyatékos személyek, nők, a negyven évnél idősebb munkavállalók, a romák, fiatalok csoportja. 

 

X-X-X-X 

Feladatok 

 1 Vizsgálja meg a férfi és női foglalkoztatottság alakulását KSH adatok alapján 

 2 Magyarországon élő nem magyar nemzetiségűek számát vizsgálja meg 

 

Tananyag elsajátítását ellenőrző kérdések: 

1 Mi különbség az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód között!  

2 Mi az esélyegyenlőségi terv! 

 

Beszéljük meg: 

file:///C:/Users/Ideapad100S/Downloads/EGYENLO_BANASMOD_ES_ESELYEGYENL.docx%23_bookmark123
file:///C:/Users/Ideapad100S/Downloads/EGYENLO_BANASMOD_ES_ESELYEGYENL.docx%23_bookmark127
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Érezte-e valaha azt, hogy valakik, valahol előítéleteik alapján viszonyulnak Önhöz? Miből gondolja ezt 

így? Mi volt az előítélet alapja? (vidéki, falusi, nő, egyedülálló nő, „szociális lúzer”, dagadt, szőke, 

ügyetlen-béna, stb.) 
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6 MUNKAERŐPIACI TRÉNING
5
 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ kommunikáció 

⧠ tervezés, 

⧠  szervezés,  

⧠ cselekvés,  

⧠ értékelés és dokumentáció 

⧠  

 

6.1 Munkáltatói viselkedés
6
 

A munkaerőpiac működését sokféle stratégia határozza meg. Az állam egy jól működő,  kilengésektől 

mentes munkaerőpiacban érdekelt, hiszen akkor a legnagyobb a társadalmi stabilitás, a következő 

választási ciklusban az újraválasztás. Az egyén a munkanélküliség elkerülésében érdekelt a legmagasabb 

jövedelem megszerzésében,, a vállalat pedig a saját céljainak a profitmaximalizálásának realizálásában, 

amihez jól teljesítő munkatársak kellenek. Azonban munkaadó és munkavállaló érdekrendszere már 

korántsem esik egybe, a munkavállaló kiszámítható és stabil, jól megfizetett munkaviszonyban érdekelt, 

kellemes és egészséges feltételekkel, ugyanakkor a munkáltató abban érdekelt, hogy a költségeit 

csökkentse, és minél „irányíthatóbb” legyen a munkatárs. Ezt a kapcsolatrendszert árnyalja az állam a 

jogszabályi keretekkel (pl. Munka Törvénykönyve), illetve a már említett érdekegyeztetés folyamata (pl. 

szakszervezetek). 

A vállalatok a tevékenységükhöz szükséges munkaerőt egyrészt a vállalati munkaerőforrásból elégítik ki. 

Ha ez szerencsés esetben egybeesik a szükséglettel akkor nincs teendő. Ha a forrás nem fedi le a 

szükségletet akkor személyzet beszerzéssel a munkaerőpiacról pótolják. Ha a forrás eltér nagyobb vagy 

kompetenciái másak akkor szükséges azt szűkíteni, azaz leépíteni. 

 

A személyzet beszerzés első lépése a toborzás. 

 

DEFINICIÓ 

A toborzás célja az üres vagy megüresedő, illetve létesítendő munkaposztokra 

potenciális munkavállalók felkutatása és megnyerése; lehetőleg olyan pályázók 

vonzása, akik a munkaköri követelményeknek megfeleltethetők, vagyis az álláshely 

betöltésére alkalmas személynek kiválaszthatók 

 A toborzáshoz elengedhetetlen a stratégiai terv elkészítése, amelynek a következőkre kell pontos választ 

adnia: · 

⧠ Hol, hogyan hirdetjük meg az állást  

⧠ Ki foglalkozzon a jelentkezőkkel ·  

⧠ A cégről milyen tájékoztatást adunk ·  

⧠ Milyen időintervallumot határozunk meg ·  

                                                      
5
 Vámosi Tamás Munkaerő-piaci ismeretek (e-learning tananyag) PTE FEEK Pécs, 2013 ISBN 978-963-

642-525-8 
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⧠ Milyen teljesítményű jelentkezőre van szükségünk  

A munkaköri leírás ad nekünk támpontot ahhoz, milyen készségek, képességek, kompetenciák 

szükségesek az adott pozíció betöltéséhez. A munkaköri leírást a munkakör elemzés eredményeként 

kialakított dokumentum. A munkaköri leírás tartalma: - a munkakör azonosítása a szervezeten belül, - 

feladatok, - a munkával járó felelősségek, kötelezettségek, hatáskörök, - fizikai feltételek, munkavégzés 

körülményei, - munkavégzés pontos címe, - emberi kapcsolatok. A munkaköri leíráson kívül ide tartozik 

a személyi követelményrendszer, ami elengedhetetlen az adott pozíció betöltésére.  

Ezen követelményrendszert 3 csoportba tudjuk osztani:  

⧠ ,Képzettség, ismeret  

⧠ Képesség:szellemi,fizikai,ügyességi,pszichikai 

⧠ ,Készségek:kompetenciák, jártasságok  

Az emberi erőforrás gazdálkodás előkészítésének alapja egy több lépcsős feladat, amelynek része a 

munkakör-elemzés. Ehhez tartozik két fő specifikáció 

Munkaköri specifikáció: lényege, hogy az adott munkakör milyen fizikai és mentális tevékenységet 

igényel a feladatok ellátásához. A munkaköri specifikáció a munkakör főbb feladatainak és 

tevékenységeinek alapján készül el. Ennek része, hogy a tevékenységet milyen gyakorisággal kell 

elvégezni.  

Személyzeti specifikáció: Fontos, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezzenek azok a személyek, akik 

az adott munkakört fogják betölteni. Az alapján határozzák meg, hogy a munkavégzéshez milyen tudás, 

képesség és készség szükséges. Itt általában fizikai jellemzőkre, szellemi képességekre, szakmai tudásra 

gondolunk. A személyzeti specifikációban felsorolt kritériumok nem mindegyike azonos fontosságú. 

A személyzetbeszerzés második lépése a kiválasztás.  

DEFINICIÓ 

Kiválasztáson azokat az eljárásokat értjük, melynek célja a munkára jelentkezők közül 

kiválasztani és munkába állítani azokat a személyeket, akik az adott feladatra 

legjobban megfelelnek. 

 

Kiválasztásra nem csak akkor kerül sor, ha valakit először alkalmazunk, hanem pl. előléptetéskor és 

áthelyezéskor is. Ennek alapján a kiválasztás folyamatos feladatot jelent. Munkakörönként és 

egyénenként is másmás az eljárás lefolytatása és végeredménye. Egy tényt mindenképpen meg kell 

állapítani, hogy mind a munkavállaló, mind pedig a munkáltató szempontjából rendkívül nagy 

jelentőségű feladat, és ebből következik, hogy lefolytatása komoly szakmai felkészülést, jelentős 

gyakorlatot, nagymérvű empátiakészséget és óriási felelősséget igényel az ezzel foglalkozó 

szakemberektől. 

Magyarországon felmérést készítettek nagyobb és kisebb cégek körében, hol közli álláshirdetését. A 

válaszok alapján a következő rangsor született: Ø Saját weboldal 73% Ø Internetes állásportál 51% Ø 

Nyomtatott sajtó 23% Ø Munkaügyi központ 16% Lassan egy újabb toborzási módszer kezd kialakulóban 

lenni Magyarországon, ami nem más, mint a meglévő dolgozók ajánlása. 

Mennyi pénzt tudunk felhasználnia toborzási-kiválasztási folyamatra? Toborzás költségei: - Toborzást 

végző személyek költségei - Külső munkatársak, tanácsadók költségei - Médiaköltségek - Az 

ideiglenesen munkakört betöltő alkalmazottak költségei - Feldolgozó és kiértesítő munkatársak költségei - 

Jelentkezőket nyilvántartó rendszer kidolgozási és üzemeltetési költségei Mennyibe kerül az állás 

betöltése? Ø Belső előléptetés: 0 forint Ha cégen belül van megfelelő ember, ez a legolcsóbb módja. 

Emellett növeli a munkatárs motivációját, segít megtartani a munkaerőt. Ø Saját weboldal: 0 forint 



Munkaerőpiac 

35 

Ugyancsak a toborzás olcsó változata. Akkor hatásos, ha ismert a cég neve, vagy nagy az oldal 

látogatottsága. Ø Dolgozói ajánlás: 0-50 ezer forint Nem kell feltétlenül pénzt adni annak, aki új kollégát 

ajánl. Nagy cégek mindenesetre anyagiakkal ösztönzik az ajánlást. Pontos összegek nem tudhatók, 

körülbelül 50 ezer forintos összeghatárig honorálják a javaslatot. Ø Internetes állásportál: 40-50 ezer 

forint (1 hirdetés ára 4 hétre) Nagy látogatottságú portálon gyorsan és sok jelentkező érkezik. Az 

alkalmas pályázók kiszűrése ötven-száz jelentkezés esetén időt vesz igénybe. Ø Nyomtatott sajtó: 10-150 

ezer forint A megyei napilapok már 10-15 ezer forintért is lehet kisméretű álláshirdetést feladni. Ahhoz 

viszont, hogy sokakhoz eljusson, 60-70 ezer forintot kell áldozni. Országos lapokban 150 ezer forint 

körüli egy igényes, megfelelő nagyságú álláshirdetés ára. Ø Fejvadász, személyzeti tanácsadó: A 

munkatárs éves bruttó munkabérének 20-30 százaléka(5 millió forintos éves fizetés esetén 1-1,5 millió 

forint). Nagyobb cégek rendelik közép- és felsővezetők, valamint nehezen megtalálható szakemberek 

keresésekor. 

 

Beillesztés  

DEFINICIÓ 

Beillesztés a személyzetbeszerzés döntési fázisát követő folyamat, mely megkönnyíti 

a munkavállaló bevallását, csökkenti a kudarc kockázatát.. 

 

Nem  csupán  az  új  munkatárs  kiválasztása  a  kulcskérdés  az  emberi  erőforrással  való ellátásnál.  Az  

új  munkatárs  beillesztése  a  szervezetbe  szintén  nehéz  és  kulcsfontosságú feladat.  Ha  nem  

megfelelően  koordinált,  akkor  több  veszéllyel  is  számolni  kell  (Polónyi 2001.).   

A  beillesztésnek  alapvetően  több  célja  van.  Elsősorban  a  maximális  teljesítőképesség minél  

gyorsabb  elérése  egyéni  és  szervezeti  szinten is.  Az  egyént  meg  kell  ismertetni  a 

munkakörnyezettel   és   a  munkakörülményekkel.   Ezen   kívül   biztosítani   kell   azokat   a 

tudnivalókat, amelyek ismeretében a dolgozó baleset mentesen el tudja látni feladatait. Fontos az  új  

belépő szocializációjának  a  megkönnyítése,  hogy  gyorsabban  tudjon  alkalmazkodni  a csoport-

normákhoz.  A  beillesztési  folyamat  általában  már  a  próbaidő alatt  lezajlik  ( Száraz 2004.)  

A beillesztés legáltalánosabb módszerei (Polónyi 2001 228.o.):  

⧠ Nelli  mellett  ülve”  módszer.  Ilyenkor  a  vállalat  egyik  alkalmazottja  van  kijelölve, kvázi 

patrónusnak az új munkaerő mellé. Ez gyakorlatilag a munkavállaló betanítását jelenti.  

⧠ Tréninggel  is  fel  lehet  készíteni  a  munkavállalót  a szervezet  elvárásairól,  a  munka-

normákról. 

⧠ Munkakörök rotálása.  

⧠ Inaskodás   rendszere   az   egyik   legjobb   megoldás   a   beillesztésre.   Ilyenkor   a 

munkavállaló  még  nem  kap  komolyabb  feladatokat,  szinte  csak  gyakornoki  teendői vannak. 

Ezt a típust a kezdi munkavállalóknál alkalmazzák szívesen.   

⧠ Bemutatók. Prezentációk tartásával is megismertethetjük a vállalatot a kollégával.  

⧠ Mély  vízbe  dobás.  A  legnehezebb  ez  a  módszer  a  munkavállaló  szemszögéből.  Járható, de 

nem ez a helyes út. 

 

6.2 Munkavállalói viselkedés  

Az önéletrajz egy élettörténet, tömör „leltár”, amelyben azon időszakig elért tanulmányi és szakmai életút 

szerepel. Az önéletrajz egyrészt önértékelési eszköz a kitöltőjének, másrészt pedig olvasójának, a 

kiválasztás eszköze. A megpályázott állás elnyeréséhez előfeltétel a tökéletes önéletrajz, mely belépő a 
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személyes interjúhoz. Célja a leendő munkaadónak történő bemutatkozás, az interjúztató figyelmének 

ráirányítása az adott személy legfontosabb aspektusaira, valamint ez az, amely az interjú után is 

emlékezteti a munkaadót a pályázóra. Az önéletrajz lesz az első kép, benyomás a leendő munkáltatónál, 

ezért olyan fontos már itt a figyelem felkeltése, hogy elérhessünk nála egy személyes bemutatkozási 

lehetőséget, a felvételi beszélgetést. 

6.2.1 Álláskeresési technikák 

 

Besétálás Ez esetben az álláskereső egész egyszerűen besétál az általa kiszemelt céghez, ahol leadja a 

pályázati anyagát. Bár ez a módszer alapvetően minden cégnél megengedett, alkalmazásával viszonylag 

kicsi a „találati”, vagyis az elhelyezkedési esély. Ara egyre több cég honlapján nyílik lehetőség, hogy 

hozzájuk nem csak konkrét pozícióra lehessen pályázni, hanem a jelentkezést mintegy a besétálás 

elektronikus alternatívájaként fogadják el, ez már napjainkban is célravezető. 

Állásbörze Az utóbbi időben mint több cég ismeri fel, hogy jól képzett munkakeresőkkel a legnagyobb 

számban – és főként egy helyen – az állásbörzéken találkozhatnak. Nem árt azonban tudni, hogy e 

fórumokon a munkáltatók elsősorban a potenciális álláskeresők önéletrajzát gyűjtik be, amelyeket a 

későbbi kiválasztások során hasznosítanak, ám konkrét pozícióra viszonylag kevés munkatársat keresnek. 

Az állást keresőknek viszont a börze kiemelkedően jó alkalom  arra, hogy a cégekről első kézből 

szerezzenek információt.  

Ajánlás: Sokan úgy látják ez a legcélravezetőbb. Az USA-ban a XX század végén megállapították, hogy 

a leggyorsabban az talál állást akinek széles ismeretségéből olyan ajánlja aki nem túl közel áll hozzá, és 

így a munkáltatónak nagyobb a bizalma. (Granovetter :Gyenge kötések tana). Ma sok vállalat ajánlási 

programot működtet. A munkatársakat érdekelté teszik új munkaerő közvetítésében. 

Hirdetés: Még néhány éve a nyomtatott hirdetés volt a legjellemzőbb, szakmai lapokban ma is találunk 

még álláshirdetést, illetve a napilapok esetleges speciális kiadványait mellékleteit is érdemes keresni. Ma 

cégek a betöltendő pozíció által támasztott követelmények alapján Interneten keresztül hirdetnek. A 

hirdetést követő kiválasztási folyamat kettő-nyolc hétig is elhúzódhat. Az elektronikus forma az esetek 

többségében jóval gyorsabb, mert például a hirdetés megjelentetése előtt nem kell az úgynevezett átfutási 

idővel számolni. 

Személyzeti tanácsadók, fejvadászok: A személyzeti tanácsadókhoz többnyire konkrét állásajánlatra 

jelentkezhetünk, de az általános érdeklődési területünket megjelölve is pályázhatunk. Fontos tudni, hogy a 

tanácsadó cégek a jelölteket csak az általuk kiszolgált megbízók részére és az adott időpontban aktuális 

ajánlatokra tudják közvetíteni. Tehát a tanácsadó nem a jelölteknek keres állást, hanem a jelöltet 

pályáztatja a kiválasztást végző cégnél adott pillanatban nyitott pozícióra. A személyzeti tanácsadónál az 

első körben minden pályázó egy általános interjún vesz részt, amelynek során a tanácsadó felméri a 

pályázó készségeit, így az idegen nyelv tudását is, a végzettségét, valamint a fizetési igényét. Felmérik, 

hogy a jelölt milyen területre – szakterületre, iparág, földrajzi elhelyezkedésre – nyitott.  

6.2.2 Jelentkezés a meghirdetett pozícióra, az álláspályázat elkészítésének módszerei
7
 

A pályázatírást általában egy pályázati kiírás előz meg, amire pályázati anyagot kell elkészíteni. Az állás 

pályázatokhoz önéletrajzot, kísérő levelet, és mellékletben az igazoló dokumentumokat, referenciákat 

esetleg fényképet szoktak csatolni. Fontos, hogy csak valós adatokat rögzítsünk, mert az elnyert munka 

során kiderül az igazság.  

 

                                                      
7
 Beck Zsolt, a Beck & Partners International HR Consulting anyagai alapján 

http://www.azallaskereseskezikonyve.hu/ 
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Egy adott pályázat formai elemei általában meg vannak határozva a kiírásban. Mindig oda kell figyelni, 

hogy a formai követelményeknek maximálisan megfeleljen a beadott anyag.  

 

Hogyan írjunk: Régen a pályázatot kézírással készítették, akár grafológiai vizsgálatot is végeztek. Ma már 

elvárás, hogy az önéletrajzot számítógépen készítsük. A legtöbb szövegszerkesztő program tartalmaz 

önéletrajzi sablonokat. Ezek megkönnyítik a szerkesztést, de ügyelnünk kell arra, hogy ilyenkor az 

egyediség érdekében változtassunk valamit a sablonon. Az önéletrajznak hivatalos formai követelményei 

nincsenek, de érdemes követni az elfogadott formai és tartalmi szerkezetet.  

⧠ Cím, ami lehet Önéletrajz, vagy Curriculum Vitae, a sor közepére kell írni, és ez az egyetlen szó,  

⧠ Ezt követően javasolt kettős margóval dolgozni. A sor elején kb. 3 cm-t hagyva a címszavakat és 

az évszámokat írjuk. Kissé beljebb kezdjük a címszavakhoz, illetve az évszámokhoz tartozó 

adatokat írni. Az egyes információs csoportokat érdemes jól elkülöníteni egymástól. 

⧠ Az önéletrajz formátuma legyen könnyen áttekinthető, jól olvasható és célszerűen strukturált. A 

jó önéletrajz tömör és lényegre törő, mentes a fölös közlésektől. Az önéletrajz személyes 

bemutatkozás, szerkezete ennek megfelelő. A jó önéletrajz, terjedelmét tekintve a munkáltatói 

ízlés szerint egy-, de legfeljebb kétoldalas. Az ennél hosszabb akár unalmas is lehet, a rövidebb 

viszont kevésbé hatásos, de ez természetesen függ a pályázó életkorától és munkatapasztalatától. 

Érdemes minden olyan dolgot beleírni, ami a döntést pozitívan befolyásolhatja. A terjedelmet 

lehet kicsinyíteni tömörebb fogalmazással, vagy a betűméret változtatásával is. 

⧠ A személyi részben a következőket kell feltüntetni: név, születési hely és idő, családi állapot, 

katonaviseltség, elérhetőségek, cím, telefonszám, e-mail cím, vezetékes vagy mobiltelefonszám 

(a telefonszámot feltétlenül adjuk meg, hiszen azon keresztül tudnak a leggyorsabban és 

biztosabban elérni). A személyi részt az önéletrajz első részébe kell írni. Ezután jöhet a 

tanulmányok felsorolása, és ha van, a szakmai tapasztalat, majd az egyéb ismeretek (nyelvtudás, 

saját munkák felsorolása, jogosítvány).  

⧠ Hagyományosan megírt önéletrajz élet- és családtörténetet ír le, logikailag is összefüggő 

fogalmazásban. Ha önéletrajzot kell írni, akkor mindig válasszuk ezt a stílust. A hosszú szakmai 

múlttal rendelkezőknek célszerű funkcionális típusú önéletrajzot írniuk, melyben a legjellemzőbb 

szaktudást és szakmai képességeket hangsúlyozzák, ami azt jelenti, hogy a legfontosabb legyen 

először, aztán a többi. A kronologikus (más néven európai) szerkezetű önéletrajz formailag 

nagyon hasonlít az amerikai típusúhoz. Az európai stílusú önéletrajz megtartja a kronologikus 

sorrendet, viszont az amerikai stílusú időrendi szerkezete a mából halad a múltbeli történések 

felé. A legtöbb helyen az amerikai típusú önéletrajzot kedvelik. A különbség, hogy az iskolai 

végzettségek megszerzésének, valamint a szakmai gyakorlat megszerzésének időrendje 

kronologikus. Az európai uniós önéletrajzot a közelmúltban dolgozták ki annak érdekében, hogy 

egységesítsék az európai stílusokat. Egyelőre azonban német és francia nyelvterületen alig 

alkalmazzák, inkább a Benelux és skandináv államokban terjedt el. Az amerikai stílusúhoz 

hasonlít, az adatokat a jelenből visszafelé kell megadni, de nem kívánják a hobbik felsorolását. 

Lehet európai vagy amerikai stílusú, de a lényege, hogy részletesen kell leírni a már megszerzett 

munkatapasztalatot. Tehát nemcsak a vállalatot, az ott betöltött funkciót közli a pályázó, hanem 

röviden és adatszerűen felsorolja az általa végzett tevékenységeket is.  

⧠ Befejezés önéletrajz megírásának adatait: helység, év, hónap, nap tartalmazza. És végül ne 

felejtsük el aláírni az önéletrajzot. Ajánlatos fényképet küldeni magunkról. Ez vagy egy 

igazolványképet jelent, aminek hátuljára írjuk rá legalább a nevünket, elektronikus formátum 

esetén egy igazolványképnek megfelelő digitális kép, amit a személyes adatok mellé érdemes 

beilleszteni. 
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Motivációs levél. A levél célja kettős: egyrészt felkeltse az olvasójának (ez lehet a HR-es és a vezető is) 

az érdeklődését, illetve sarkallja az első kapcsolatfelvételre. A formai követelmények egyszerűnek 

hangzanak, de érdemes rájuk fokozottan figyelni: 

⧠ ha ismerjük az illetőt, akkor ne Tisztelt Hölgyem/Uramot használjunk a megszólításnál, 

⧠ ne legyen egy A4-es oldalnál hosszabb, de legyen legalább 2-3 bekezdés hosszú, 

⧠ elsősorban magázódva írjunk, 

⧠ emeljük ki azokat a képességeinket, amiket a hirdetésben is “elvártak”, 

 A szakértők azt tanácsolják, mielőtt nekiállunk az írásnak, alaposan olvassuk végig az álláshirdetést az 

elvárások bekezdésre összpontosítva. Bár használhatunk sablonokat, de csak mintaként. Törekedjünk 

arra, hogy saját hangvételű legyen a levél, ne érezze azt az olvasó, hogy valamelyik honlapról töltöttük le. 

Fontos az is, hogy ne legyen túl egyedi sem a levél, inkább az arany középutat találjuk meg és 

törekedjünk a logikus, frappáns és tömör megfogalmazásra, hogy az olvasóban megmaradjon a rólunk 

leginkább fontos információ! Ha „kreatív embernek tartom magam!”  és ehhez hasonló sablonos 

kifejezéseket (szeretek csapatban dolgozni, jó a kommunikációs képességem, stb.) használunk, akkor 

mindenképpen írjunk melléjük életszerű saját tapasztalatot vagy tudást. Emellett egészítsük ki azzal is, 

hogy miért lenne hasznos ez a képesség a pozíció betöltéséhez (például szeretek csapatban dolgozni, mert 

5 fős projektmunkában dolgoztam a középiskola alatt, ahol megtanultam, hogyan kell prezentálni és 

feladatokat felosztani vagy kreatív vagyok, mert 8 éve gitározom, és így tovább.) 

Egy motivációs levél nagyjából hat bekezdésből áll, amik így alakulnak: 

⧠ cégnév, elérhetősége, címzett neve, 

⧠ megszólítás, 

⧠ 1-2. bekezdés: hivatkozzunk arra, hogy hol találtuk a hirdetést és hogy melyik pozícióra is 

jelentkezünk. Tüntessük fel, hogy miért jelentkezünk. 

⧠ 2-3. bekezdés: hol és mit dolgoztunk vagy tanultunk korábban. Munkahelyenként és iskolánként 

elég egy-két mondat. 

⧠ 4-5. bekezdés: milyen képességeink, személyes kompetenciáink vannak. Beírhatjuk például azt, 

hogy milyen nyelveket beszélünk, ha külföldön éltünk, akkor hol, stb. 

⧠ 6. bekezdés: lezárás és jövőre utalás. Nyilvánítsuk ki, hogy szívesen bemutatkoznánk 

személyesen is, például Amennyiben pályázatomat pozitívan bírálják el, kérem, az 

önéletrajzomban megadott elérhetőségek valamelyikén vegyék fel velem a kapcsolatot! 

⧠ Elköszönés (Üdvözlettel, XY) és dátum. 

6.2.3 Interjú, tesztek, fordulók 

 

Többfordulós kiválasztás esetén először TESZT-ek írására kerül sor………. 

Ha az állásinterjúnál tartunk munkakeresésünk során, az már fél siker, hisz elolvasták önéletrajzunkat, 

motivációs levelünket és azok alapján érdemesnek találtak minket arra, hogy személyes találkozóra 

hívjanak. De a rossz hír sajnos az, hogy itt lehet csak igazán elrontani mindent.  

Többfordulós interjúk napjainkban gyakori. Először a HR-essel találkozunk, azaz a személyzeti osztály 

egyik munkatársa „megnézi” a jelentkezőket. Itt általában az önéletrajz hitelességét vizsgálják, de ne 

nézzük le, ha itt elvágjuk magunkat soha nem kerülünk az utolsó fordulóra. A második forduló már 

sokkal összetettebb. A HR-esek mellett a közvetlen szakmai vezetők is jelen vannak. Ezen az 

állásinterjún a szakmai tudásunk és a viselkedésünk az a két tényező, amely dönt. Fontos tudni, hogy a 

cégek, nagyon-nagy figyelmet fordítanak az interjúra, ezt jól mutatja, hogy általában egy órásak, de van, 

amely extrém esetben akár egy – fél napig is eltarthat. Ha egy cég megtisztel minket azzal, hogy tárgyal 

velünk az állásról, nekünk is meg kell tisztelni őket megfelelő előkészületekkel és viselkedéssel.  
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Előkészületek Az állásinterjú sikeres kimeneteléhez elengedhetetlen az alapos felkészülés. Tudnunk kell, 

hogy mit akarunk és mit nem. Pontosan tisztázzuk magukban, hogy mik az igényeink a munkával 

kapcsolatban. Mire vágyunk, miben kötnénk kompromisszumot és mibe nem. Ismernünk kell a céget, 

ahova megyünk. Készüljünk fel belőle úgy, mintha csak dolgozatot írnánk. Tudnunk kell mivel 

foglalkoznak, milyen termékeik és szolgáltatásaik vannak, mi a piaci helyzetük stb. Tájékozódjunk az 

elnyerni kívánt állásról is előzetesen. Ha az állást fejvadászon keresztül nyertük el, ő pontosan fel fog 

készíteni minket ezekről, mindenben segítséget nyújt. Ha lehet, tájékozódjunk arról is, ki a döntéshozó, 

kivel fogunk találkozni. Vigyük magunkkal az önéletrajzunkat és motivációs levelünket is, mi több, 

tanuljuk meg az önéletrajzunkat! Minden évszámot tudjunk fejből! 

 

Megjelenés, ruházat Az állinterjúra érkezzünk pontosan, a késés nagyon rossz pont. Néha, még kisebb 

késésnél is előfordulhat, hogy azonnal megköszönik a részvételünket. Ápolt megjelenés kötelező. 

Öltözékünkben szolid eleganciát képviseljünk. Ne legyünk hivalkodóak, feltűnőek. Kerüljük a túlzott 

mennyiségű parfümöt. Pihenjük ki magunkat, interjú előtt együnk, igyunk, hogy teljes legyen a 

komfortérzetünk. 

 

Az interjú menete  A bemutatkozásunk már része az interjúnak! Legyünk határozottak, hangosan, 

érthetően mutatkozzunk be. Az apróságok nagyon fontosok, ezért ügyeljünk az udvariasságra. Ha 

kollégákkal teli helységen kell átmennünk köszönjünk, ha valakit bemutatnak nekünk álljunk fel, és 

semmiképp se üljünk le elsőnek. Az első benyomások meghatározóak, pedig még el sem kezdődött az 

interjú lényegi része. Fontos, hogy magabiztosak legyünk. Semmiképp se kezeljük kishitűen a szituációt. 

Az állásinterjún egyenrangú felek vagyunk a felvételiztető személlyel, nincs alá-fölé rendelt viszony. 

Neki éppen annyira szüksége lehet ránk, amennyire nekünk őrá. 

Az interjú gyakran azzal kezdődik, hogy megkérnek minket, mutassuk be magunkat. 

Itt röviden ismertessük az önéletrajzunkat és mondjuk el, miért keresünk most új állást. Fontos taktikai 

kérdés lehet, hogy amikor bemutatkozunk, tegyünk fel kérdéseket a cégről, melyből tűnjön ki, hogy 

utánanéztünk. Ez az érdeklődés jó benyomást kelthet, és a beszélgetést az irányítja, aki kérdez! Az interjú 

végén, ha maradtak bennünk tisztázatlan pontok a munkakörrel és a céggel kapcsolatban, ne féljünk 

kérdezni! Ha már sem az interjúztatónak sem nekünk nincs több kérdésünk, vége ez interjúnak. Ezen 

ponton nyugodtan kérdezzük meg, mikor várhatunk visszajelzést, állapodjunk meg egy határidőben. Ha 

olyan cégnél járunk, amely termeléssel foglalkozik, és az elnyerni kívánt állás a termelési folyamattal 

kapcsolatban áll, vessük fel, hogy szeretnénk látni a termelést. Ez nagyon jó pont lehet, illetve lehetőséget 

nyújt arra, hogy tovább beszélgessünk a szakmai vezetővel. 

Általános kérdések-válaszok 

⧠ Az egyik leggyakoribb kérdés: Hogyan látja magát öt év múlva? Erre igazán jó válasz nincsen, 

függ a cégtől és a pozíciótól is. Ha van előrelépési lehetőség, mondjuk, hogy magasabb 

beosztásban képzeljük el magunkat, így látják, hogy teljesítményorientáltak vagyunk. Ha 

nyilvánvalóan nincs előrelepési lehetőség, akkor természetesen ne hangoztassuk 

karrierterveinket. 

⧠ A három jó és három rossz tulajdonság kérdése a legrettegettebb kérdések közé tartozik. 

Értelmetlennek tűnhet, de sok következtetés levonható belőle ezért készüljünk fel erre. A trükk, 

hogy a tulajdonságokat a munkakörre hegyezzük ki. Vannak tulajdonságok amik egy adott 

munkakörben jónak, míg egy másiknál rossznak minősülnek. A rossz tulajdonságoknál érdemes 

olyanokat választani, amik valójában jók a munkáltató szempontjából. Lássuk egy-két példát: 
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„Idegesít, ha a munkatársaim nem végzik el a rájuk bízott munkát”„Nem tudok úgy hazamenni, 

hogy nagyimennyiségű elvégzett munka vesz körül.”„Gyakran túlzottan maximalista vagyok”. 

⧠ Általában elhangzik az a kérdés, hogy miért hagytuk ott az előző munkahelyünket. Nem jó 

stratégia, ha az ex-munkatársat, vagy a céget szidjuk, mert lehet, hogy az interjúztató magára 

ismer. Érzelemmentes, szakmai érvekkel magyarázzuk a váltásunkat. Ne beszéljünk mellé, 

érezzék rajtunk, hogy megértő szakemberek vagyunk. 

Bértárgyalás 

A fizetési igény csak és kizárólag a bértárgyaláson merülhet fel, előtte súlyos hiba. A bérezés kényes 

pont. Először is tisztázzuk magunkban, mik a bérigényeink. Ezt a piac, a cég, és önmagunk ismerete 

alapján tudjuk belőni. Tudnunk kell, hogy a hozzánk hasonló szakemberek kb. mennyit keresnek, hogy 

ennél a konkrét cégnél milyenek a bérek, illetve mi mennyiből tudunk gazdálkodni. A túlzó összeg sem 

jó, de a túl kevés sem. Ha valaki túl keveset kér, ott valami nem tiszta. Fontos, hogy ne tűnjön úgy, hogy 

problémát okozzon a pénzről beszélni. Ne remegjen meg a hangunk, ne érezzük, hogy tabutémáról 

beszélünk. A HR-es ebből azt a következtetést vonja le, hogy bizonytalanok vagyunk. A legjobb módszer, 

ha eldöntjük magunkban mi az az alsó határ, amennyiért még érdemes elvállalni a munkát, illetve mi az 

álomhatár. Ha a legalacsonyabb összeg alá megy a felajánlott bér felállunk, ha a felső határ körül mozog, 

érdemes azonnal elfogadni. Nem árt tudni, hogy amiben megállapodunk, valószínűleg ez lesz a bérünk 

még egy-két évig egészen biztosan. Ha fejvadásszal dolgozunk, lényegesen könnyebb dolgunk van, ő 

meg fogja tudni mondani nekünk, milyen bérsávban mozog az összeg, amit a cég fel fog tudni ajánlani 

nekünk pozícióért. 

Végül határozottan és udvariasan köszönjünk el. 

Összefoglalva az interjú során: 

 

Ezt tedd Kerüld 

Légy pontos A késést 

Légy ápolt, az állásnak megfelelően elegáns Feltűnő, ápolatlan külső 

Mosolyogj A rágógumi, cigarettát, alkoholt 

Kényelmesen helyezkedj el A sok és széles gesztust 

Figyelj a kérdezőre A sok apró, ideges mozdulatot 

Lelkesedj, mutass érdeklődést A vitát 

Fogalmazz érthetően, egyszerűen A terjengős mondatokat 

Kérdezz A túl sok beszédet 

Légy pozitív Negatív szavakat és információkat 

Légy diplomatikus A véleményalkotást előző munkáltatóidról 

Tartsd be az alapvető viselkedési szabályokat  Az ellentmondásokat 

 

 

X-X-X-X 

Feladatok 

1  Keressen  álláshirdető portálokat 
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2 Készítsen önéletrajzot 

 

Tananyag elsajátítását ellenőrző kérdések: 

1 Ismertesse a munkáltató személyzetbeszerző feladatait! 

2 Milyen álláskeresési technikákat ismer. 

 

Beszéljük meg: 

Ön szerint mennyi idő alatt lehet ma állást találni. 
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