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1. Munkaerőpiac 
jellemzői

A munkaerőpiac a gazdaság, és a piac szerves 
része, melyre érvényesek a piac törvényei.

Célja és feladata a foglalkoztatási szint 
emelése és az inaktivitás mérséklése.

Alapvető sajátossága: 

 minden társadalmi-gazdasági rendszer „a 
maga képére formálja” a munkaerőpiacot, 

 munkaerőpiac is része a gazdaságnak, 

 a társadalom szociális elveit a 
munkaerőpiacon keresztül kell/lehet 
érvényesíteni.
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1.Munkaerőpiac 
jellemzői

A munkaerőpiac alapvető sajátossága, hogy az 
emberi erőforrás, a munkaerő piaca. 

Az emberi erőforrás kettősséggel rendelkezik:

 termelési tényező, költségekkel és 
eredményelvárásokkal,

 az emberhez kötődik.

Jellemzője: 

két formálisan azonos státusú szereplője a 
munkavállaló és munkáltató, és a közöttük 
létrejövő cserék összessége, amelyek során 
megvalósul a munkavállalók 
munkatapasztalatokkal (munkahelyekkel) való 
összekapcsolódása, illetve munkakapcsolatok 
(munkahelyek) közötti mozgása. 

Emberi erőforráson,vagy munkaerőn az 
emberek munkavégző képességét értjük. 
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A munkavállalók 
vonatkozásában 
a munkaerőpiaci 
mozgást 
befolyásoló 
tényezők 
jellemzői
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Munkaerő vonatkozásában:
mennyiségi, és minőségi strukturális 
összetevők határozzák meg a 
munkaerő-kínálatot – ezen belül : 

1. demográfiai folyamat (természetes 
szaporodás, vagy fogyás, vándorlás, 
korösszetétel változása stb.)

2. munkaerőforrás nagysága , és minősége 
(munkaképes, megfelelő  szakmai 
végzettséggel és fizikai képességekkel 
rendelkező népesség)

3. gazdaságilag aktív népesség
(foglalkoztatottak, munkaképes  korú (16-
65. év) száma 

4. munkavállalási hajlandóság, amely a 
választási alternatívák függvénye 
(jövedelemszerző tevékenység vagy egyéb 
pl:háztartási munka, munkabér vagy 
munkanélküli segély – szociális ellátás stb.)

Munkaerő vonatkozásában:



Munkáltatók 
vonatkozásában 
a munkaerőpiaci 
mozgást 
befolyásoló 
tényezők 
jellemzői 

Munkáltatók vonatkozásában a 
munkaerőpiac: 

 Árupiac  - > mennyi terméket tudnak 
eladni

 Tőkepiac - > erőforrások oldaláról 

 Munkapiac - >  hozzájutnak e a 
szükséges munkaerőhöz

Befolyásoló tényezők: 

 Jogszabályok

 A munkaerőpiac szabályozó eszközök 
társadalmi szinten

 A munkaerőpiac egyéb szabályozó eszközei
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Magyarország népességének száma nemek és 
életkor szerint

Népesség száma: 2014. január 1-jén 9 877 365 fő
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letöltve: 2016.szept.26. 9



1. Munkanélküliség  
jellemzői -1

idősorban 

1960 és 1990 között munkavállalási korú népesség több mint 70%-a dolgozott. 
„kapun belüli”  munkanélküliség  - túlfoglalkoztatás

1990-1994: ugrásszerű emelkedés, privatizációs folyamatok elindulnak, egyes 
ipari ágak „összeomlása”. 

1995- 2002: gazdaságban stabilizációs folyamat a ”Bokros csomag” 

2003-2013: Kedvezőtlen makrogazdasági folyamatok, alacsony szintű 
foglalkoztatás, felerősödtek a konzerváló regressziós különbségek, 2004. Eu
tagság - > munkaerő szabad áramlása. 

2013-jelenleg is munkanélküli ellátások helyett : közfoglalkoztatás - ellátások 
(szociális)  kiváltására. 
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1. Munkanélküliség  
jellemzői-2
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Szándék szerint: 
• - önkéntes – fikciós /súrlódásos oka : 

információ hiánya 
• - az egyén választása 

• - kényszerű - strukturális – keresleti 
többlet  mellett munkaerőhiány 

a  feltörekvő ágazatokban 
• - szezonális, vagy technológiai 

Időtartam szerint: 
• átmeneti
• tartós
• végleges

Nyilvántartás szerint: 
• rigisztrált
• nem regisztrált

Regionális különbségek:





2. A munkaerő-
piac szerkezete 
Magyarországon

Foglalkoztatás 
szerkezetének 
változása ágazatok 
szerint

A munkaerőpiac 
szerkezete 
munkakörök szerint

Szervezetrendszer 
változása
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2. A munkaerő-piac szerkezete (1)
Foglalkoztatás szerkezetének változása ágazatok szerint: 

1990-ben a

 17%-a mezőgazdaságban, 

 36% az iparban és építőiparban, 

 kevesebb mint 50%-a a szolgáltatási szektorban.  

2007-ben 

 a mezőgazdaságban kevesebb, mint 5%-a dolgozik a legálisan foglalkoztatott keresőknek, 

 a szolgáltatási szektorban dolgozók aránya 60%

 az iparban dolgozók részaránya 33%.

2013-ban

 Legnagyobb foglalkoztatónak minősül a járműgyártás, de érdemben nőtt többek között a 
gyógyszergyártás, a villamos berendezések gyártása. 

 Csökkent a kereskedelemben, a gépjárműjavításban, az építőiparban, a szálláshely-szolgáltatásban 
foglalkoztatottak száma.  

Jellemzői :

 a csődbe ment vállalkozások száma nő,  hagyományos ipari vállalatok leépülése – pl: nehézipar, 
hatására létrejöttek a válságzónák 

 külföldi tőkebefektetések nyomán néhány új, importált  technológiával dolgozó, modern ipari ágazat 
betelepülése (gépkocsigyártás, elektronikai  eszközök gyártása)

 bővült a  tercier –szolgáltató- szektor munkaerő-szükséglete az elmúlt 15 évben. Különösen a 
kereskedelem és javítás, valamint az ingatlanügyek és gazdasági szolgáltatások  területén emelkedett 
a foglalkoztatottak száma.
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2. A munkaerő-piac szerkezete (2)

A munkaerőpiac szerkezete munkakörök szerint: 

Csökkent a fizikai és nőtt a szellemi munkák aránya.

A szellemi foglalkozásokon belül az egyszerű irodai munkák, az ügyviteli 
jellegű  foglalkozások aránya egyértelműen csökkent és nőtt a felsőfokú 
végzettséget igénylő foglalkozásoké.

A fizikai jellegű munkakörökön belül a gépkezelők, összeszerelők, 
járművezetők száma  növekszik, ide taroznak az ipari üzemek gépeinek 
kiszolgálói, a szalag mellett dolgozók is.

A nők 60%-a szellemi foglalkozású. Magas és növekvő az arányuk a 
felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban, az irodai, ügyviteli 
jellegű foglalkozások több mint  90%-át például nők töltik be. A fizikai 
munkakörök esetében a  szolgáltatásokban és a  szakképzettséget nem 
igénylő egyszerű foglalkozásokban vannak többen a nők.  A  
szolgáltatások számos ága még mindig jellemzően női munkahely  (pl.  
egészségügy, oktatás).
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2. A munkaerő-piac szerkezete (3)

 A gazdasági szerkezetváltásnak megfelelően gyökeresen megváltozott a 
szervezetrendszer is. 

Vállalati kategóriák a foglalkoztatottak létszáma szerint 

 kisvállalkozás (10 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozás)

 kis és középvállalatok (10 főnél több, de 250 főnél kevesebb alkalmazottal 
rendelkező szervezetek)

 nagyvállalatok (250 főnél nagyobb alkalmazotti létszámmal rendelkeznek)

 Az egyéni vállalkozók, kis méretű családi  vállalkozások elterjedése, ezek 
között nagyszámban találunk kényszervállalkozókat is. (működő 
vállalkozások kétharmadának nincs bejelentett alkalmazottja).  
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2. A munkaerő-piac szerkezete (4)

 Kizárólagosan magántulajdonban lévő vállalkozásokban ma már a 
foglalkoztatottak közel  60%-a dolgozik. 

 Az állami vagy önkormányzati tulajdonú cégekben a foglalkoztatottak aránya 
jelenleg 27%-os.

 A vegyes tulajdonú szervezeteké 10%. 

 A mikro- és kisvállalkozások jellemzően hazai tulajdonban vannak, a 
nagyvállalatok körében a külföldi és az állami tulajdon a domináns.

(Javasolt film: Privatizáció, avagy a Magyar Nemzet kifosztása Duna TV  52 
perces dokumentumfilmje)
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3. Területi 
különbségek a 

magyar 
munkaerőpiacon 
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Okai

Jellemzői

Nyugati munkakultúra 
beáramlása 



3. Területi különbségek okai

Nagymértékű területi különbségek okai: 

 egyes térségek jóval kedvezőbb lehetőségekkel, adottságokkal indultak (pl. 
kedvező földrajzi fekvés, kedvező elérhetőség és infrastruktúra, a népesség 
magasabb iskolai végzettsége, a helyi, regionális társadalmak polgári fejlődés 
iránti fogékonysága). A kedvezőbb adottságú térségek vonzották az új 
beruházásokat.  

 gazdasági megújulás a Bécs-Budapest tengely mentén vált a leginkább 
érezhetővé. Az átalakuló gazdasági térszerkezetben a budapesti agglomeráció 
kiemelkedése külön figyelemre méltó, emellett felértékelődtek az osztrák 
határmenti területek is, s Nyugat- Magyarország nagyvárosai is gyorsan 
alakultak át.

 A külföldi tőke térbelileg egyenlőtlen betelepülése tovább növelte az 
egyenlőtlenségeket.  Pl: Budapest és agglomeráció, háromból két külföldi 
érdekeltségű vállalkozás Közép-Magyarországon található.  Az itt befektetett 
külföldi tőke 10-szerese lett az Észak-Magyarországon, az Észak-Alföldön vagy 
a Dél- Alföldön befektetetthez képest.
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3. Területi különbségek jellemzői 

Nagymértékű területi különbségek jellemzői: 
 munkaerőpiacot jellemző területi egyenlőtlenségek az elmúlt időszakban nem csökkentek 

 a legkedvezőbb helyzetű középső régió, valamint Nyugat- és Közép-Dunántúl 
foglalkozatási rátája majdnem eléri az Unió átlagát

 gazdasági szektorokon belül is markáns regionális különbségek mutatkoznak közép-
magyarországi régióban 

 a szolgáltatási szektorban munkát végzők száma  eléri a foglalkoztatottak ¾-t,

 a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma  Észak– és Dél-Alföldön a legmagasabb, de 
egyik régióban sem éri el a 10%-ot. 

 legiparosodottabb régió a közép-dunántúli, ahol 100-főből 44-ben ebben a szektorban 
dolgoznak.

 Az ország kedvezőbb helyzetű régióiban is vannak belső perifériák (pl. Fejér megye déli 
része), aprófalvas, rossz közlekedésű, elmaradott infrastruktúrájú területek (pl. Zalában). 

 A kedvezőtlenebb helyzetű régiókban is a nagyvárosokban és azok környezetében sokkal 
jobbak a munkaerő-piaci lehetőségek. 
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3. Területi különbségek a magyar munkaerőpiacon

Nyugati munkakultúra beáramlásának hatása: 
 termelés és a hatékonyság növekedésével a bérszínvonal is fokozatosan 

emelkedhetett, ami alatt elsősorban a képzett, illetve magasan képzett 
munkaerő relatív bérhozamának növekedése értendő.

 jelentősen csökkent a fiatalok viszonylagos bérhátránya az idősekhez 
képest. 

Ezek okai  : 

 a tőkés nagyvállalatoknak  a formális képzettségen túl egyéb ismeretek, 
készségek is fontosak  (pl. nyelvi, számítástechnikai ismeretek) 

 viselkedési  minták, (pl. a rendelkezésre állás hétvégeken és este is, a ’meg
tudom csinálni’ mentalitás)

 az idősebb munkavállalók már nehezebben tudtak alkalmazkodni és megfelelni 
az elvárásoknak.
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Csak szemléltetésként, a területi különbségekre



4. A 
munkaerőpiaci 
előrejelzések

Célja

Rövidtávú 
előrejelzések

Prognózisok főbb 
megállapításai 
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4. A munka-erőpiaci előrejelzések -1

Cél:  hatékonyabb tervezés társadalmi szinten 

 Képzés szintjén: milyen szakembereket érdemes képezni, s az 
oktatási kibocsátás várható alakulása alapján milyen 
szakmákban várható a jövőben kereslet vagy hiány.

 munkaerőpiac valamennyi szereplője számára hasznosak 
lehetnek, hiszen a kellő mennyiségű és minőségű  
információval rendelkező munkaadók és munkavállalók is 
pontosabb képet alkothatnak a munkaerőpiacról és a lehetséges 
következményekkel számolva megalapozottabb döntéseket 
tudnak hozni. 
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4.1. Rövidtávú munkaerőpiaci prognózisok 

 1991 őszén svéd minta alapján  készítették el Magyarországon a 
rendszerváltás után az első rövidtávú prognózist.  3-4 ezer munkaadó 
megkérdezése, évente kétszer , kérdezőbiztos élőszóban kérdőíves 
felmérés  alapján , ¾ évre szóló előrejelzés készült.   

 2004-től a rövidtávú prognózisok évente már csak egyszer készülnek – az 
időhorizont is kitolódott egy évre.

 2003-tól beindult egy negyedéves ún. munkaerő-gazdálkodási felmérés is a 
munkaügyi szervezeten belül. Ezek a  felmérések elsősorban a lokális 
munkaerőpiac várható alakulásáról szolgáltatnak megbízható 
információkat. (mely ágazatban várhatóak elbocsájtások, milyen átképzési, 
továbbképzési irányokba érdemes terelni az álláskeresőket, a pályakezdőket 
stb.)
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4.1. Rövidtávú munkaerőpiaci prognózisok 

 2006-tól a magyarországi rövidtávú prognózisokat Gazdaság- és Vállalkozáselemző 
Intézet és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közösen készítette, egy  mindenki 
számára elérhető interaktív lekérdező rendszert Magyar Munkaerőpiaci Prognózis  
címmel www.mmpp.hu, melynek segítségével a felvételek adatai on-line módon  
lekérdezhetők és lementhetők.

 2015 szeptember-október során került sor legutóbb a Nemzetgazdasági Minisztérium 
és az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit kft. „Rövidtávú munkaerő-piaci 
prognózis” kutatásának 2015. évi adatfelvételére, amelynek során a megyei 
kormányhivatalok és az MKIK GVI munkatársai 7112 cég vezetőjét kérdezték meg a 
munkaerő iránti jelenlegi és várható keresletükről. Az eredmények reprezentatívnak 
tekinthetőek a vállalatok földrajzi elhelyezkedése és gazdasági águk együttes eloszlása 
és ezen belül létszámuk szerint. Elérhető: http://gvi.hu/kutatasaink/munkaeropiac

 2017 nyarán az  SZGYF a megváltozott munkaképességű munkavállalókat már 
foglalkoztató munkáltatók körében végzett felmérést, amely a jelenlegi mmm-kás
foglalkoztatással kapcsolatos szokásait, és a jövőbeni elképzeléseiből alkot prognózist. 
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4.2. Munkaerőpiaci prognózisok

 Rövidtávú prognózisokon kívül hosszabb időtávra, 10-20 évre vonatkozóan is 
készülnek munkaerőpiaci előrejelzések. (minél hosszabb az időhorizont, annál 
bizonytalanabb a becslés)

 Magyarországi munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának előrejelzésére  a 
Humánerőforrás Operatív Programon -HEFOP- belül készültek középtávú 
előrejelzések, melyek  2020-ig fogalmaznak meg a várható tendenciákat. 

 A prognózisok eredményei, inkább csak orientáló jellegűek, és részletesebb 
elemzésekre nem adnak lehetőséget. 

 Az eredmények alapján a munkaerőpiacra az elmúlt évtizedekben jellemző 
szerkezeti  változások a jövőben is folytatódni fognak.
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4.2. A munkaerőpiaci prognózisok főbb 
megállapításokról 

 Az ágazati szintű előrejelzések alapján a legnagyobb mértékben a könnyűipari és 
az élelmiszer-ipari ágazatok veszítik el foglalkoztatottjaikat. 

 Az oktatásban legnagyobb mértékű kibocsátási többlet diplomások esetében a 
művelődésszervezőket, kommunikációs szakokat végzőket magában foglaló művészeti, 
kulturális szakmacsoportban, valamint a szociálpolitikus, szociális munkás 
szakmacsoportban jelenik meg. 

 A diplomások körében hiány a műszaki és informatikus-mérnöki végzettségűek 
esetén jelentkezik. 

 A középfokú végzettségű szellemi foglalkozásúak csoportjára a kibocsátás hiánya a 
jellemző (elsősorban az irodai, ügyviteli és a gazdasági-kereskedelmi középfokú 
szakképzettséggel rendelkezők körében). Ezt a hiányt csökkentheti, a jövőben is várható 
szakmaszerkezet-váltás, a  középfokú képzettségűek helyett diplomásokat alkalmaznak a 
munkáltatók.

 A prognózis szerint a legsúlyosabb hiányok a szakmunkáskínálat területén 
lesznek.

Magyarországra készült középtávú munkaerőpiaci prognózisok 
eredményei összhangban állnak az európai tendenciákkal.
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4.2. A munkaerőpiaci prognózisok főbb megállapítása -
európai tendenciák

 2020-ra az unióban további 7 millióval nő várhatóan az állások száma. Ez a 
növekedés nagyobb mértékben a mezőgazdaságban, és kisebb mértékben az iparban  -
a munkahelyek számának csökkenése mellett fog bekövetkezni.

 Kisebb, de nagyjából hasonló mértékű növekedés várható a szállítás, raktározás és a 
vendéglátó-ipari  ágazatokban, valamint az egészségügy és oktatás területén. 

 A legnagyobb növekedés az üzleti-pénzügyi szolgáltatások területén várható.

 Összességében négyből három munkahely a szolgáltatások területén lesz.

 Számolni kell azonban a várható munkaerőhiánnyal is, pótolni kell a munkaerőpiacról 
(nyugdíjazásból vagy egyéb okból) kivonuló foglalkoztatottakat is. 
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4.2. A munkaerőpiaci prognózisok főbb megállapítása -
európai tendenciák
2020-ra várhatóan összesen több mint 100 millió munkahelyet kellene betölteni a 

megüresedések, és a létrejövő új állásokkal együtt. 

Várhatóan 224 millió állás lesz az európai országokban. A becslések alapján a 15-64 évesek 
száma azonban 308,6 millióról (2006) 302,5 millióra fog csökkenni.

A foglalkoztatottak iskolai végzettségét tekintve  nőni fog a képzettek iránti igény. 

2020-ban az állások több mint 30%-ában várhatóan felsőfokú végzettséget, nagyjából 50%-
ában középfokú végzettséget igényelnek majd a munkáltatók, míg az állások kevesebb,  
mint 20%-át fogják alapfokú végzettséggel betölteni. 

A képzettségi igények minden foglalkozási csoportban növekedni fognak, az alacsonyan  
képzettek rovására. Egyre több középfokú végzettségűre lesz szükség a szakképzettséget 
igénylő fizikai munkák terén. A kereslet növekedése várható a középfokú  végzettségűek 
iránt is főként az egyszerű, jórészt rutinmunkákat jelentő foglalkozásokban is. 

Összességében a vizsgált 27 európai országban a magasan képzett nem fizikai jellegű 
munkákban várható a legnagyobb mértékű kereslet-bővülés, miközben a fizikai 
szakmunka iránti igény csökkenni fog

(Forrás: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ - CEDEFOP kutatási adatok)
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5. Jogszabályok

 Munkaviszony alanyai 

 Munkavégzésre irányuló jogviszonyok

 Munkaviszony létrejötte, jellemzői

 Az atipikus foglalkoztatás és jelentősége

 Társadalmi szintű munkaerőpiaci szabályozó 
eszközök
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5. 
Jogszabályok

Munkaviszony alanyai 

Munkavégzésre irányuló 
jogviszonyok
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jellemzői

Az atipikus foglalkoztatás 
és jelentősége

Társadalmi szintű 
munkaerőpiaci szabályozó 
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Munkavégzést szabályozó jogszabályok

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Kihirdetve: 2012. I. 6.)

 2011. évi. CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról (Mmtv.)

 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.)

 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)

 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 

valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők 

foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 

támogatásokról

 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 

adóról

 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról



Munkajogviszony alanyai

 Munkáltató: jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót 
foglalkoztat.

A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkáltatói jogokat 
és kötelességeket mely szerv vagy személy gyakorolja. (mert a munkáltató 
jogok, azok egy részének gyakorlása átruházható) 

 Munkavállaló: az a természetes személy aki munkaszerződés alapján munkát 
végez. 

- főszabály szerint csak a 16. életévét betöltött személy

 Kivételek:

 - 15. életévet betöltött nappali tagozatos, iskolai szünet alatt

 - tanköteles fiatal munkavállaló külön jogszabályban meghatározott 
tevékenységekre  gyámhatósági engedéllyel, kulturális, művészeti, 
sport-, hirdetési tevékenység körében.

 - 18. évet be nem töltött személy munkavégzésre irányuló 
jogviszonyára MT szabályait kell alkalmazni. 34



Munkavégzésre irányuló 
jogviszonyok 

 munkajogviszony,

 közalkalmazotti jogviszony,

 kormánytisztviselői, köztisztviselői jogviszony,

 szolgálati jogviszonyok,

 polgári jogi jogviszonyok,

 egyéb foglalkoztatási jogviszonyok.
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A munkajogviszony jellemzői

 alá- és fölérendeltségi viszony,

 önállótlan munkavégzés,

 tartós jogviszony,

 keretjelleg (munkakör),

 személyes munkavégzési kötelezettség.
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Munkaviszony létrejötte
- munkaszerződéssel, - kinevezéssel és annak elfogadásával   
 Írásba kell foglalni- ennek elmulasztása miatt 30 napon belül érvénytelenségre hivatkozhat a 

munkavállaló

 Bármely kérdésben megállapodhatnak, de 

 jogszabállyal

 kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb 
szabályt állapít meg.

 Kötelező elemei:
 felek neve és megnevezése (munkáltató, illetve munkavállaló), továbbá a munkaszerződés 

megkötése szempontjából lényeges adatait (állandó lakcím, székhely, bankszámlaszám stb.),

 személyi alapbér,

 munkakör,

 munkavégzési hely.

 De a fentieken kívül bármely más kérdésben is megállapodhatnak a felek:  pl. 
 munkáltatói érdekvédelme a munkaviszony megszűnése után, 
 munkarend stb. 37



Munkáltató tájékoztatási 
kötelezettsége

 Munkaszerződés megkötésekor szóban, majd 30 napon belül 
írásban is.
 a munkaköri feladatairól,

 a munkarendről,

 a munkabér egyéb elemeiről,

 a bérfizetés napjáról,

 a munkába állás napjáról,

 a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és 
kiadásáról, illetve

 a rendes felmondásra irányadó szabályokról, továbbá ha 
van, akkor

 a kollektív szerződésről, a képviselettel rendelkező 
szakszervezetekről és az üzemi tanácsról (megbízottról) 
írásban tájékoztatást adni.
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Munkaviszonyok típusai

 Tipikus munkaviszony:
 Egy munkáltató- egy munkavállaló között létrejövő szerződés 
 határozatlan idejű szerződéssel, és  
 általános munkarend szerinti teljes munkaidős (azaz hétfőtől péntekig 

napi 8 óra) munkaviszonyt tekintjük

 Atipikus munkaviszony:
• határozott idejű munkaviszony
• munkavégzés behívás alapján, 
• munkakör megosztása
• egy munkavállalóval több munkáltató által létesített munkaviszony
• Táv-munkavégzés 
• bedolgozói jogviszony 
• egyszerűsített munka
• alkalmi munka 
• köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony 
• vezető állású munkavállalók munkaviszonya 
• munkaerő-kölcsönzés
• tranzit foglalkoztatás 
• Iskola-,vagy nyugdíjasszövetkezet és tagja közötti munkaviszony 39



Atipikus foglalkoztatás 
jelentése 

 A XX. század második felében kezdtek Európában elterjedni ,  különböznek a "hagyományosnak" 
tekintett foglalkoztatottsági módoktól. 

 Tipikus foglalkozatási formák (teljes munkaidős, határozatlan idejű) illetve a hozzájuk kapcsolódó 
juttatások a fizetett szabadság, az egészségbiztosítási hozzájárulás (néhány esetben a 
nyugdíjbiztosítás is), amit a munkaadó fizet, vagy akár a végkielégítés, amely elbocsátáskor 
fizetendő. Ezek a juttatások és kitételek azonban nehézkessé, rugalmatlanná, illetve költségessé 
teszik a foglalkoztatást. 

 Számos atipikus foglalkoztatási formánál ezeket a kísérő juttatásokat a munkavállalók nem kapják, 
- az élőmunka költségei  jelentős mértékben csökkennek, ennek következtében a vállalkozások 
versenyképessége javítható. 

 Az atipikus foglalkoztatási formát a munkaadók növekvő arányban preferálják. 

 A munkaszervezési módszerek gyorsan népszerűvé váltak, elsősorban azért, mert alkalmazásuk 
kedvezőnek bizonyult a tőke számára (rugalmasság, költséghatékonyság). 

 A költség-hatékony működés eredményeként akár a foglalkoztatottság is növelhető, így több 
személy (munkavállaló) juthat jövedelemhez. 
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Atipikus foglalkoztatási formák 
jellemzői

- jogilag  is szabályozott foglalkoztatási formák: 
 részmunkaidős, vagy projekt-jellegű foglalkoztatás, 
 rövidebb munkahét, 
 alkalmi vagy szezonális foglalkoztatás (alkalmi munkavállalói kiskönyvvel), 
 önfoglalkoztatás, 
 otthon végzett munka (távmunka), 
 határozott idejű szerződéssel történő foglalkoztatás, munkakörmegosztás (job-
rotation), 
 munkaerő-kölcsönzés, 
 állami támogatással létrejövő határozott idejű munkaviszonyok (pl. bértámogatás, 
közmunka, közhasznú munka), 
 bedolgozói munka (közvetlen vezetői irányítás nélkül), 
 tranzit foglalkoztatás (melynek célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos 
helyzetűek testi és lelki megerősítése a későbbi munkavállalásuk elősegítése érdekében). 
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Az atipikus foglakoztatás 
jelentősége 

A nem tipikus (atipikus) foglalkoztatási formák: 

 Az EU fejlett országaiban a foglalkoztatottak: 40-60 %-a 
atipikus formában dolgozik. 

Előnyei: 

 Fokozhatják a munkával való elégedettséget, 

 Munka és a családi élet összehangolása könnyebb 

 Csökkenthetik az igazolatlan hiányzásokat és a fluktuációt 

 Növelhetik a termelékenységet

Hátrányai: 

 Nehezebben tervezhető

 A munkavállaló kiszolgáltatottabb lehet 
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Részmunkaidőben foglalkoztatottak 
száma átlagosan 213 ezer fő

Jellemzője: rövidebb munkaidő – kötelezően fizetendő a 
minimálbér/garantált bér %-os arányban (többet lehet – kevesebbet  NEM!)
Napi munkaidő – maximum 12 óra
Szabadság - cafetéria



Társadalmi szintű munkaerőpiacot 
szabályozó eszközök

 törvényhozási, kormányzati törvények, jogszabályok: rögzítik a munkaerő-piaci 
szereplők jogait és kötelezettségeit, ezáltal alakítják a munkaerőpiac rugalmasságát is

 foglalkoztatáspolitikai eszközök: a munkaerő-piaci egyensúly kialakulását segítik

 elosztás-politikai eszközök: alakítják a gazdaság dinamikáját, egyensúlyát, belső 
struktúráját

 népesedés-politikai eszközök: befolyásolhatják a demográfiai folyamatokat, a 
születések számát, a gazdasági aktivitást, illetve az egészségügyi ellátás fontos a 
munkavégző képesség megőrzése, visszanyerése szempontjából

 oktatáspolitikai eszközök: egyrészről eleve befolyásolják a munkaerő-kínálat 
nagyságát, másrészről meghatározzák a kínálat szakmai színvonalát és struktúráját

 szociálpolitikai eszközök: az elesettek, önmagukról gondoskodni nem tudók 
megélhetéséhez nyújtanak segítséget

Ezek  külön és  együtt is  

 közvetlenül a munkaerőpiac működését befolyásoló eszközök

 közvetve, áttételesen alakítja a munkaerő-piacot



A munkaerőpiac egyéb szabályozó eszközei

A munkaerőpiacot  és a munkaerő-piaci szereplők magatartását 
szabályozó tényezők :

 maga a munkaerőpiac 

 a kormány szabályozó eszközei, illetve a munkaerő-piacot is 
befolyásoló működése

 a gazdaság és a társadalom állapota és változása

 a szociális partnerek makroszintű megállapodásai

 kollektív szerződések a munkaadók és a munkavállalói 
érdekképviseletek között

ezekre reagáló munkaadói döntések, munkavállalói reagálások



6. 
Esélyegyenlőség 

a 
munkaerőpiacon
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2003. évi CXXV. törvény 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény 

 Hátrányos megkülönböztetés: két formája: közvetlen és közvetett

 Hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, 
amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt: 
neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai 
kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi 
állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más 
véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, 
szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, 
vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott 
időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, 
tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt  
- > részesül más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez , vagy 
csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban. 
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1004/2010. (I. 21.): Kormány határozat

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és 
Célok 2010-2021 (1004/2010. (I. 21.): 

– „a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, a 
fizetési és foglalkoztatási aránytalanságok felszámolása, a nők és a szegénység, a nők 
és az egészség szempontjainak figyelembevétele; 

– a szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolásának támogatása; 

– a férfi-női részvétel aránytalanságai csökkentésének támogatása a politikai és 
gazdasági döntéshozatalban, valamint a tudomány területén; 

– az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez szükséges intézkedések 
megtétele; 

– a nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorításának támogatása; 

– a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség politikájának stratégiai elve 
célkitűzéseinek megvalósításához elengedhetetlen változások szakmai megalapozása 
(képzés, intézményrendszer, nemekre érzékeny költségvetés, nemekre bontott 
adatgyűjtés).”
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2003. évi CXXV. törvény : Az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 

 Egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése egyes területeken (tv. III. fejezetében)

 Foglalkoztatás: Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a 
munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a 
következő rendelkezések meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor: 
 a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az 

alkalmazási feltételekben; 
 a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését megelőző, azt 

elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben; 
 a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésében és 

megszüntetésében; 
 a munkavégzést megelőzően vagy a képzéssel kapcsolatosan; 
 a munkafeltételek megállapításában és biztosításában; 
 a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így 

különösen a munkabér megállapításában és biztosításában; 
 a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben; 
 az előmeneteli rendszerben; 
 a kártérítési, valamint a fegyelmi felelősség érvényesítése során 

Ha valaki azt állítja, hogy vele szemben a munkáltató valamiféle hátrányos 
megkülönböztetést alkalmazott, akkor nem neki kell az igazát bizonyítania, hanem a 
munkáltatónak az ellenkezőjét. 49



Hátrányos helyzetű munkavállalói 
csoportok

A munkaerő-piaci hátrányok és a kirekesztődés kockázata fokozottabban érint egyes 
munkavállalói csoportokat. 68/2001 EK rendelet, amely alapján hátrányos helyzetű 
munkavállalói csoportba tartozik: 
 - minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, 

fizetett alkalmazásban,
 - minden olyan súlyos testi, szellemi vagy lelki betegségből fakadó fogyatékossággal 

élő személy, aki ennek ellenére képes belépni a munkaerőpiacra, 
 - minden olyan, a Közösség területére munkavégzés végett beköltöző vagy már 

beköltözött, vagy ott letelepedett migráns munkavállaló, aki és/vagy nyelvi képzésre 
szorul, 

 - minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni kíván, 
különösen azok, akik munkájukat a családi élet és a hivatás összeegyeztetésének a 
nehézségei miatt adták fel, a munkába állás utáni első hat hónapban, 

 - minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú vagy azzal 
egyenértékű képesítést, 

 - minden hosszú távon, azaz megszakítás nélkül 12 hónapig munkanélküli személy, a 
munkába állás utáni első hat hónapban.

(EK rendelet: Európai Tanács a Parlamenttel közösen vagy a Bizottság egyedül fogad el, általános hatályú és 
minden elemében kötelező jogi aktus minden eu-s tagállam  számra) 50



A munka és magánélet 
összeegyeztetése

 Családbarát munkahely díj (2000. óta) 

 Legjobb Női Munkahely díj (2007.óta)

 Fogyatékosbarát munkahely (2010. óta)
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