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AZ SZTMSZ JOGSZABÁLYTERVEZET LEGFONTOSABB CÉLKIT ŐZÉSEI és 

INDOKLÁS  
 
 

Maximum 5 év  
 

A szabályozás 5 évben maximálja  az egy kölcsönvevınél kölcsönzött munkavállalóként történı 
foglalkoztatást (határozott idıtartam maximumához igazodva). Helyettesítés esetén ettıl felfelé plusz 
1 évvel el lehet térni. Projekt alapú munkánál ettıl felfelé el lehet térni (pl. 4-es metró építése több, 
mint 5 év) 
 
Lehetıség van az ideiglenesség meghatározására. Rövid idıtartam definiálása esetén erıteljesen 
csökkenne a kölcsönzés igénybevétele, amely Magyarországon így is messze elmarad az EU átlagtól 
(itthon: 1,4%; EU: 1,8%; GBR: 4,4%, D: 2,1%, N: 2,8%, FR: 2,1%). Cél a kölcsönzés  részarányának 
EU átlagra  történı emelkedése. 
 

Eltérı bérezés kivételes esetei  
 

A fizetés tekintetében  el lehessen térni  az egyenl ı bérezés elvét ıl kölcsönzés ágazati kollektív 
szerzıdésben vagy a munkavállaló tartós (ideiglenesség maximumát meghaladó) foglalkoztatása 
esetén (jelenlegi ekvivalencia szabályok idıtartama szerint) 
 
Elsı naptól történı egyenlı bérezés elvéhez ragaszkodva szintén erıteljesen csökkenne a 
kölcsönzés igénybevétele. A piaci igények  azt jelzik, hogy szükség van eltérı bérezésre, ennek 
hiányában a kölcsönzést sokan nem vennék igénybe, ennek hiányában pedig más megoldásokkal 
fednék le a cégek az igényeiket, de ezek jellemzıen nem járnának új munkavállaló felvételével (pl. 
túlórával hidalnák át), ami csökkentené a foglalkoztatottságot. Így azonban nem csökkenne a 
foglalkoztatottság .  Holland szabályozás is megtartotta - a javaslatban szereplınél jóval lazább 
feltételek mellett - az eltérı bérezést szintén fél éves idıtartamig – a szakszervezetekkel 
konszenzusban (!). 

 
Szociális szövetkezetek  

 
Az Irányelv hatálya csak a gazdasági tevékenységként folytatott kölcsönzésre terjed ki. Ha a 
kölcsönbeadó nem végez gazdasági tevékenységet, úgy akkor sem esik az irányelv hatálya alá, ha a 
vele szerzıdı kölcsönvevı viszont igen. Ennek megfelelıen állapítja meg a tervezet azokat 
kivételeket, amelynek a továbbiakban sem feltétele  az ideiglenesség, és a bérezés 
tekintetében is az egyenl ı bánásmód hatályos szabályai alkalmazandók (pl. szo ciális 
szövetkezet) . Szociális szövetkezet azonban csak munkanélküli, illetve hátrányos helyzetben lévı 
személyeket kölcsönözhet, így járulva hozzá reintegrációjukhoz. 
 
Indokolás azonos az elızıvel. 
 

On-call duty / Keret-munkaszerz ıdés -  új atipikus jogintézmény bevezetése  
 

A felek a munkavállaló által ellátható egyes tevékenységekrıl, ezek díjtételeirıl és munkavégzés 
lehetséges helyérıl közösen állapodnak meg keret jelleggel, majd a foglalkoztatási igény felmerülése 
esetén a kereten belül határozott id ıre szóló eseti megállapodásban rögzítik a munkavégz és 
feltételeit . A kölcsönzések közötti id ıszakokban a munkaviszony szünetelésével a 
munkavállaló díjazásra nem lesz jogosult . 
 
A munkavállaló hozzájárulásával lefedhetıvé válnak azok az igények, melyek a szabályozás jelenlegi 
rugalmassági foka mellett nem megoldhatóak. Amikor valóban nagy rugalmassággal, elıre nem 
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tervezhetıen, jellemzıen rövid idıszakokra, de mégis szükség van munkavállalókra. Jelenleg erre 
nehezen ad megoldást a munkaerı-kölcsönzés. Inkább a diákmunka kerül ilyen esetben 
alkalmazásra, azonban elınyei mellett annak is megvannak a korlátai. Európai példák (pl. Holland) 
szerint jól és a szakszervezetek támogatásával mőködik a flexicurity, tehát a rugalmasságból a tipikus 
munkavégzésbe vezetı út. A jövıben a kölcsönzés is nyújtana kellıen rugalmas alternatívát. Egy 
dolgozó több kölcsönvevınél is teljesíthet, a kölcsönzı így új munkahelyeket hoz létre, növelve a 
foglalkoztatottságot . A megoldás a kölcsönvevıknek költségcsökkenést jelentene. 
 

Kölcsönzés a közintézményekben  
 

Közintézmény alaptevékenységi körébe tartozó munkak örbe is kölcsönözhetne munkavállalót.  
Ennek elıfeltétele lenne, hogy a jövıbeni kölcsönvevı elızetesen az állami foglalkoztatási szervnél 
külön jogszabály szerint munkaerıigényét az érintett munkakörre bejelentse, és állásközvetítést 
kérjen, amely nem járt eredménnyel.  
 
Mindez különös segítséget jelentene a munkaerıhiánnyal küzdı közegészségügynek , a 
rugalmasságot igénylı közoktatásnak . Ezen felül az államigazgatásban , közigazgatásban 
esetlegesen felmerülı létszámstop  esetére is rendelkezésre állna alternatív megoldás. 
 

Egyszer ősített foglalkoztatás a kölcsönzésben is – hátrányo s megkülönböztetés 
felszámolása  

 
Az egyszer ősített foglalkoztatásról (EF) szóló  2010. évi LXXV törvény keretei között lehet ıvé 
tenni a munkaer ı-kölcsönzést .  
 
Nem ismert komoly indok amellett, hogy miért ne alkamazhatna egy kölcsönbe-adó vállalat EF-t. Ahol 
felmerül az EF igénye, ott ugyanúgy felmerül a munkavállalók megszervezésének, 
adminisztrálásának, menedzselésének igénye hasonlóan ahhoz, mint bármely más kölcsönzési 
esetben. Számos ilyen megkeresés érkezik a kölcsönzı cégekhez, melyekre jelenleg nem tudnak 
reagálni. A kizárás hátrányosan különbözteti meg a kölcsönz ıket, akiknek fı elınye a 
rugalmasságban rejlene  – a mostani szabályozás  jelenleg pont ebben okoz versenyhátrányt . 
 

Külföldiek kölcsönzése – hátrányos megkülönböztetés  felszámolása  
 

Külföldi - EGT tagállamokban mőködı - kölcsönbeadók szabadon kölcsönözhetnek magyar 
munkáltatókhoz külföldi állampolgárokat. Ugyanakkor magyar kölcsönbeadó kölcsönzésre nem kaphat 
harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására engedélyt. A tervezet szerint, ha a kölcsönvevı 
kérelmére a munkaügyi központ 30 nap alatt nem közvetít megfelelı munkavállalót, az érintett 
munkakörre a magyar kölcsönbeadó kaphasson harmadik  országbeli állampolgárok munkaer ı-
kölcsönzés keretében történ ı foglalkoztatására munkavállalási engedélyt .  
 
Ez nem sérti a magyar munkaerıpiac érdekeit, hiszen elıször a hazai környezetben kell megkísérelni 
a munkavállalók megtalálását, csak ennek hiányában kerülhet sor nem EGT-állam polgárának 
kölcsönzésére. Másrészt e megoldás csökkenti a hazai kölcsönbeadók e tekintetben meglévı 
versenyhátrányát – különösen a szomszédos – EGT - tagállamokban mőködı - kölcsönbeadókkal 
szemben. Számos esetben merül fel hasonló igény, amely a mindenféleképpen kielégítésre kerül – 
csak nem helyi, hanem külföldi  vállalkozások által, akik külföldön adóznak. A szabályozás 
módosításával növelni lehetne az adóbevételeket . 
 

Álláskeresési állásid ı rövidítése – hátrányos megkülönböztetés felszámolá sa 
 

Jelenleg a munkaerı-kölcsönzı vállalat nem szüntetheti meg a munkavállaló jogviszonyát rendes 
felmondással abban az esetben, ha a kölcsönvevı nem igényli tovább a szolgáltatást. Ilyen esetben 
30 napos álláskeresési idı indul, melynek sikertelen lezárulása után lehet elindítani a felmondást. A 
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jogszabálytervezet kimondja, hogy a Kölcsönbe-adó  felmondással akkor is megszüntetheti a 
munkaviszonyt , ha a kölcsönbe-adó 15 napon belül nem tudta biztosítani a munkavállaló  
megfelel ı foglalkoztatását , vagy a megszüntetésre a kölcsönbe-adó m őködésével  – ideértve  a 
felmondással érintett munkavállalót kölcsönvev ı mőködését is - összefügg ı okból kerül sor . 
 
Ez a 2007-es MT módosítás hatalmas rugalmatlansági faktor és extra terheket ró a munkáltatókra a 
hagyományos munkaviszonyhoz képest, továbbá nem veszi figyelembe a valóságot. Pont ott sújtja a 
munkaerı-kölcsönzést, ahol támogatnia kellene – a rugalmasság területén. A gyakorlatban 
amennyiben a kölcsönbe-adó képes rá, mindenképpen megpróbálja a munkavállalóját máshol 
elhelyezni – hiszen ez alapvetı piaci érdeke. Erre azonban sok esetben külsı, fizikai okokból nincsen 
lehetısége. A szabály ennek ellenére beszorítja a kölcsönbe-adót a kötelezı foglalkoztatásba, extra – 
ki nem termelhetı költségeket róva rá, rugalmatlanabbá téve ıt. Ez a szabály számos munkaerı-
kölcsönzést hiúsít meg az extra terhek miatt, a kölcsönbe-adó nem tudja azt biztosítani, amit ügyfele 
elvár, hiszen az adott „extra felmondási költséget” tovább kell terhelnie a kölcsönvevıre. Ezzel 
akadályozza a kölcsönzési arány növekedését és új munkahelyek teremtését (melyeknek alternatívája 
pl. a túlóra). A munkanélküliek ellátásáról szóló jelenlegi szabályozás alapján továbbá az álláskeresık 
álláskeresési járadékot csak abban az esetben kaphatnak, ha legalább 1 hónap biztosított 
jogviszonyuk záródott le. Ebbıl a szempontból a munkaerı-kölcsönzés szerepe felértékelıdik, 
ugyanis a munkáltatók jelentıs része nincs berendezkedve ilyen rövid távú foglalkoztatás 
menedzselésére. Amennyiben a kölcsönzés kellıen rugalmas feltételei nem adottak, felmérések 
alapján valószínősíthetı, hogy a munkáltatók túlórákkal és egyéb – új munkahelyet nem teremtı- 
megoldásokkal hidalnák át ezeket a helyzeteket. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2011. március 01. 


