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A munkaügyi kapcsolatok  

A munkaügyi kapcsolatokat sokan a munkaerőpiac két szereplője, a munkaadó és 

a munkavállaló szembenállásában határozzák meg. Tény, hogy az előbbit a profit, 

a hatékonyság, utóbbit a bér, a jobb munkakörülmények elérése vezérli. Valójában 

a munkaügyi kapcsolatok fogalma sokkal tágabb, magában foglalja azt az 

intézményrendszert, amelyet az illető állam, vagy a szociális partnerek 

kiépítettek, magában foglalja azokat a kommunikációs, tárgyalási és 

konzultációs formákat, amelyeket a munkáltatók és a munkavállalók kiépítettek 

és működtetnek, és végül magában foglalja azt a szabályrendszert, amelyhez 

igazodva megvalósulhatnak ezek a tárgyalások.  

A munkaügyi kapcsolatok rendszere a felek közötti érdekellentéteket hivatott 

feloldani azzal, hogy a két fél vitájának megteremti formáját, a jogi 

keretrendszerét és esetenként ehhez (jogi, pénzügyi, intézményi) eszközöket is 

biztosít. A munkaügyi kapcsolatok filozófiája szerint a véleménykülönbségeket 

mindenkor tárgyalásos úton kell rendezni. Ehhez olyan kapcsolatrendszert kell 

intézményesíteni, illetve működtetni, amely lehetővé teszi a felek egyenrangú 

kezelését. Ebből az következik, hogy a szabályozásnak a gyengébb alkupozícióban 

lévő munkavállalókat kell támogatnia. Tudjuk: a munkabéke megteremtése a 

munkáltatóknak, a kormányzatnak – és magának a társadalomnak is – érdeke. „Az 

intézményesítés ráadásul mindkét fél számára világossá teszi a játékszabályokat és 

a felhasználható eszközöket, így kiszámíthatóbbá, s nyugodtabbá teszi a további 

együttműködést.”1 

 

Vállalati szinten a munkáltató és a munkavállalók közötti érdekellentétek feloldása 

kétféleképpen történhet meg: részvétellel (participációval) és a kollektív 

szerződéssel. Az előbbi az üzemi folyamatok szülte konfliktusok feloldását 

igyekszik megelőzni úgy, hogy befolyásolási, véleménynyilvánítási lehetőséget 

biztosít a szervezeti és üzemi szintű döntési folyamatokban. A kollektív szerződés 

ezzel szemben az elosztási viszonyokban megjelenő ellentét feloldására irányul 

békés, tárgyalásos úton. 

 

A munkaügyi kapcsolatok alapvetően kétoldalú jellegűek, de az állam 

beleszólásával (tulajdonosi hányad, szabályzó hatóság, - például a kormány - 

révén) akár háromoldalú (tripartit) módon is működhetnek. A kétoldalú (bipartit) 

tárgyalások során főként a munkaügyi kapcsolatok hagyományos elemei 

(munkaviszony, munkafeltételek, bér stb.) kerülnek rendezésre a munkáltató és a 

 

1 Tóth Ferenc: A munkaügyi kapcsolatok rendszere, fejlődése. 2008.  
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szakszervezet között, míg a tripartit tárgyalásokon inkább országos szintű 

kérdéseket (jövedelempolitika, adók, foglalkoztatáspolitika) vitatnak meg a 

kormány aktív részvételével.2 

 

Szakértők szerint a kormányok azért is támogatják a szakszervezetek (üzemi 

tanácsok) által kötött megállapodásokat, mert az általuk kötött szerződések által 

meghatározott határok megakadályozzák a munkáltatókat abban, hogy a 

bérköltség leszorítása útján keressék a versenyképesség helyreállítását. „Ezzel 

meggátolják, hogy a vállalatok a nemzetközi munkamegosztásban az alacsony 

bér/alacsony szaktudás/alacsony minőség pozícióját elfoglalva törekedjenek 

viszonylagos előnyök megszerzésére versenytársaikkal szemben. Ehelyett arra 

kényszerülnek a munkáltatók, hogy a versenyképességet az általuk gyártott termék 

minőségének emelésével, a termelés jobb megszervezésével, a termelési folyamat 

technológiai–technikai szintjének emelésében keressék, ami viszont megköveteli az 

‘emberi erőforrásba’ való beruházást, a munkavállalók folyamatos továbbképzését 

és a munkavállalók elkötelezettségének a megnyerését”.3  

 

Az első háromoldalú (tripartit) fórumok az 1930-as svédországi 

kezdeményezéseket követően Nyugat-Európában a II. világháború után 

gyökeresedtek meg. Magyarországon már rendszerváltás előtt jött létre az 

Országos Érdekegyeztető Tanács, és a kutatók szerint ez a makroszintű 

tripartizmus hozzájárult a rendszerváltás utáni idők gazdasági, társadalmi és 

politikai átalakulásához. Ugyanakkor ez a hozzájárulás igencsak korlátozott volt, 

azok a kísérletek, amelyek hosszú távú, több témakörben a partnerek által 

kialkudott témakörökben létrejött megegyezésre alapultak volna – bár létrejöttek 

megállapodások a gazdaság-, a jövedelem-, a bér-, a foglalkoztatás- és a 

szociálpolitika területén –, Magyarországon nem működtek.4  

A kollektív munkajog 

Azokat a pluszjogosítványokat, amelyek a munkavállalókat mint csoportot 

megilletik –az egyéni munkajoggal szemben – a kollektív munkajog rendezi. A 

kollektív munkajog az érdekegyeztetési folyamatokra, a szakszervezetekre, 

a sztrájkjogra és a munkavédelmi előírásokra is iránymutatást ad.  

 
2 Munkaügyi kapcsolatok fogalma https://www.hrportal.hu/jelentese/munkaugyi-

kapcsolatok-fogalma.html 
3 Tóth András: Üzemi tanácsok, szakszervezetek és munkáltatók in: A munkaügyi 

kapcsolatok rendszere http://mek.niif.hu/01500/01540/01540.pdf 
4 Ladó Mária – Tóth Ferenc: Tripartizmus – változó szerepben. 

http://www.politikaievkonyv.hu/online/mp10/1-25_lado.html 

http://mek.niif.hu/01500/01540/01540.pdf
http://www.politikaievkonyv.hu/online/mp10/1-25_lado.html
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A Munka törvénykönyve 230. §-a szerint: „A munkavállalók szociális és 

gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke fenntartása érdekében e 

törvény szabályozza a szakszervezet, az üzemi tanács és a munkáltatók, vagy 

érdek-képviseleti szervezeteik kapcsolatrendszerét. Ennek keretében biztosítja a 

szervezkedés szabadságát, a munkavállalók részvételét a munkafeltételek 

alakításában, meghatározza a kollektív tárgyalások rendjét vagy a munkaügyi 

konfliktusok megelőzésére, feloldására irányuló eljárást.” 

 

Mielőtt a kollektív munkajog szereplőit be mutatnánk, hadd szóljunk arról a 

megállapodásról, amelyet a munkáltató és a szakszervezet köt meg egymással, a 

mely a felek kapcsolatrendszerétről illetve a Munka törvénykönyve hatálya alá 

tartozó szinte bármely munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésről rendezhet. Ez a 

kollektív szerződés. A szerződés kötelmi része a kollektív szerződést kötő felek 

kapcsolatrendszerét szabályozza, a második része, az egyéni munkaviszonyra, 

(közalkalmazotti jogviszonyra) vonatkozó kérdéseket, a munkavállaló, a 

közalkalmazott és a munkáltató jogait, kötelezettségeit, a jogok gyakorlásának és 

kötelezettségek teljesítésének módját, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárási 

rendet. 

 

A kollektív szerződés normatív részének rendelkezései szinte jogforrásként 

funkcionálnak a kollektív szerződés hatály alá tartozó munkavállalók, 

közalkalmazottak és munkáltatók számára. A kollektív szerződés központi magja 

az ún. békekötelem. A békekötelem értelmében a szerződéskötő felek vállalják, 

hogy a kollektív szerződés hatályának fennállása alatt fenntartják a munkabékét és 

tartózkodnak minden olyan cselekménytől (munkaharc, sztrájk), amely ezt 

veszélyeztetné, s erre tagjaikat is felszólítják. 

 

A kollektív szerződést az úgynevezett reprezentatív – a vállalatnál kellő 

támogatottsággal rendelkező – szakszervezetek kötik meg a munkáltatóval.  A 

szakszervezetek kollektív szerződés kötésre irányuló kezdeményezését, a 

tárgyalások folytatását a munkáltatónak el kell fogadnia, ám annak aláírására már 

nincs jogi kötelezettsége. 5  

 

A munkaügyi kapcsolatok vállalati 
intézményrendszere  

 
5 Szabó Imre Szilárd: A kollektív szerződések szerepe a megújult munkajogi 

szabályozásban http://hllj.hu/letolt/2015_1/02.pdf 

http://hllj.hu/letolt/2015_1/02.pdf
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A szakszervezetek  

A szakszervezetek olyan, a tagok saját akaratából alakított egyesületek, 

amelyeknek a törvények többletjogosítványokat biztosítanak aztért, hogy a 

munkavállalókat védjék, másrészt azért, hogy rendezett munkaügyi kapcsolatok 

alakuljanak ki a vállalkozásoknál.  

 

A szakszervezetek célja a munkavállalók munkaviszonyával összefüggő érdekeik 

védelme és előmozdítása. A leggyakrabban előforduló szervezetek a vállalati 

szakszervezetek, amelyeket ágazatokba illetve országos szinten tárgyaló 

konföderációkba tömörülhetnek. A legfontosabb, hogy a munkavállalók 

jogosultságaihoz képest a szakszervezetek többletjogosultságokkal 

rendelkeznek.  

 

Jogosítványai:  

A szakszervezet a munkáltatótól a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő 

gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet.  

 

A szakszervezet jogosult a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) vagy annak 

tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval közölni, ezzel 

összefüggésben konzultációt kezdeményezni. 

 

A szakszervezet jogosult kollektív szerződést, vagy kollektív szerződéssel 

egyenrangú megállapodást (bérmegállapodást) kötni.  

 

A szakszervezet jogosult a munkavállalókat a munkaügyi kapcsolatokkal vagy a 

munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben tájékoztatni. A munkáltatónak – a 

szakszervezettel egyeztetve – biztosítania kell annak lehetőségét, hogy a 

szakszervezet a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a munkáltatónál közzé 

tegye.  

 

A szakszervezet joga, hogy a munkavállalókat a munkáltatóval vagy ennek érdek-

képviseleti szervezetével szemben anyagi, szociális, valamint élet- és 

munkakörülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban 

képviselje.  

 

A szakszervezet jogosult a tagját – meghatalmazás alapján – gazdasági és szociális 

érdekeinek védelme céljából bíróság, hatóság és egyéb szervek előtt képviselni.  
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A szakszervezet – a munkáltatóval történt megállapodás szerint – jogosult arra, 

hogy munkaidő után vagy munkaidőben a munkáltató helyiségeit érdekképviseleti 

tevékenysége céljából használhassa.  

 

 

Az üzemi tanács 
 

Az üzemi tanács a munkavállalók részvételi jogait biztosító, a munkavállalók 

közössége által közvetlenül választott testület, amely a munkaügyi kapcsolatok 

rendszerét hivatott szolgálni a munkáltató és a munkavállalók között. Az üzemi 

tanács a munkáltató és a munkavállalók együttműködésére, a munkáltató 

döntéseiben való részvételre – az úgynevezett participációs jogok gyakorlására – 

hivatott szerv, így megalakulásuk elősegítése a munkáltatónak is érdeke. Az üzemi 

tanács tagjának választására minden, a munkavállalóval munkaviszonyban álló 

munkavállaló jogosult.  

 

A munkavállalók részvételi jogának biztosítása azt a szerepet tölti be, hogy a 

munkavállalók a munkáltatók meghatározott döntéseibe beleszólhassanak, 

illetőleg a munkáltató a döntései meghozatalát megelőzően a munkavállalói 

érdekeket figyelembe vehesse. Az üzemi tanács abban különbözik a 

szakszervezetektől, hogy a munkáltatóval együtt kell működnie. Sztrájk esetén 

például az üzemi tanácsi tagság szünetel.   

 

Az üzemi tanács megválasztása kötelező, azonban a választás elmulasztását a jog 

közvetlenül nem szankcionálja. Ugyanakkor, ha az üzemi tanács megválasztásra 

került, akkor a munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalók a részvételi 

jogaikat gyakorolhassák. 

 

Üzemi tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, illetve minden olyan 

önálló telephelyén, részlegénél, ahol a munkavállalók létszáma az ötven főt 

meghaladja, ez alatt üzemi megbízottat kell választani. 

 

Annál a munkáltatónál, ahol több üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat 

választottak, az üzemi tanácsi választásokkal egyidejűleg központi üzemi tanácsot 

is létre kell hozni. Ide a tagokat nem a munkavállalók választják, hanem a 

megválasztott üzemi tanácsok delegálják, a megválasztott üzemi tanácstagok 

közül. Több üzemi tanács is delegálhat egy tanácstagot, de nem ellentmondásos az 

sem, ha az üzemi megbízott létszámaránytól függetlenül az központi üzemi tanács 

tagja. 
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Tájékoztatáshoz való jog 

Az üzemi tanács az ok megjelölésével bármikor jogosult tájékoztatást kérni a 

munkáltatótól, ezenfelül külön kérés nélkül a munkáltató félévente köteles 

tájékoztatni az üzemi tanácsot a munkáltató gazdasági helyzetét érintő 

kérdésekről, a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, 

a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek 

jellemzőiről, valamint a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és 

munkakörük megnevezéséről. 

 

A jogszabály meghatározza a tájékoztatás minimum tartalmát, hogy a munkáltató 

a tájékoztatási kötelezettségét ne tudhassa le egy formális tájékoztatással, hanem 

olyan információkat bocsásson az üzemi tanács rendelkezésére, amellyel a 

döntésekben érdemben részt tud venni. 

 

Véleményezéshez való jog 

A munkáltató döntése előtt kikéri az üzemi tanács véleményét a munkavállalók 

nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről. 

A munkáltató köteles az üzemi tanács véleményét kérni a munkavállalók nagyobb 

csoportját érintő intézkedései előtt a személyügyi, képzési, szabadságolási 

tervekről, a teljesítménykövetelményekkel, munkaszervezési módszerekkel, belső 

szabályzatokkal kapcsolatban. A munkáltató nem köteles az üzemi tanács 

véleménye szerint dönteni, azonban a véleményt kikérni köteles. 

 

Együttdöntési jog 

A jogszabály alapján a munkáltató és az üzemi tanács közösen dönt a jóléti célú 

pénzeszközök felhasználásáról. Jóléti célú pénzeszköznek minősülhet a 

munkáltatói segélyezési alap, vagy a munkahelyi rendezvények támogatásával 

összefüggő elkülönült pénzalap. Bár külön a jogszabály nem emeli ki, de 

következik a munkáltatói költségviselésből, hogy az üzemi tanács működésével 

összefüggő költségek megállapításában is együttdöntési kötelezettsége van a 

munkáltatónak és az üzemi tanácsnak, hiszen annak mértékét a jogszabály nem 

határozza meg. 

 

Üzemi megállapodás 

A munkáltató és az üzemi tanács egymással üzemi megállapodást köthet, 

amennyiben a vállalatnál nincs érvényes kollektív szerződés. Az üzemi 

megállapodás tartalmilag a kollektív szerződés több elemét magában foglalhatja. 

Ugyanakkor amíg a kollektív szerződés eltérhet a munkabér tekintetében a 

jogszabályban meghatározottaktól, addig az üzemi megállapodás keretin belül erre 

nincsen lehetőség. Az üzemi megállapodás az üzemi tanács megbízatásának 
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tartamára köthető és annak megszűnésével az üzemi megállapodás is hatályát 

veszti. 

 

A munkavédelmi képviselet  

Az európai jogszabályok elismerik, hogy a munkavállalók jogát, hogy egészségük 

megőrzése és a foglalkoztatási balesetek elkerülése érdekében beleszóljanak, 

milyen munkakörülmények között végzik a munkájukat. Ezt Magyarországon a 

Munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről) 

szabályozza. Amennyiben nincs munkavédelmi képviselő, a munkáltatónak a 

munkavállalókkal közvetlenül kell tanácskoznia. 

 

Nagyobb létszámú üzemekben – és ez a Munkavédelmi törvény 2016-os 

módosítását követően már 20 fő6 – a munkavállalók képviselőt választanak, aki 

munkavédelmi kérdésekben tárgyal a munkáltatóval, a munkahelyi baleseteknél 

tagja a balesetet kivizsgáló munkavédelmi szakértő csapatnak, véleményezi a 

vállalati munkavédelmi tervet stb. A munkavédelmi képviselő választás a 

munkáltató kötelezettsége, ha ezt elmulasztja, a munkavédelmi hatóság 

munkavédelmi bírsággal sújthatja. 20 főnél kisebb vállalatnál nem kötelező, de 

választható munkavédelmi képviselő. A választást a munkáltatónál működő 

szakszervezet, üzemi megbízott, vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége 

kezdeményezheti, de a választás lebonyolítása ebben az esetben is a munkáltató 

feladata.  

 

A Munkavédelmi törvény definiálja a munkavédelmi képviselő fogalmát, 

biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a 

munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi 

képviselők jogait és kötelezettségeit. Előírja, hogy kinek, mikor és hogyan kell 

választani, ki választható, melyek a munkavédelmi képviselői feladatai, jogai és 

kötelezettségei. Ezzel párhuzamosan a jogszabály a munkáltató ezzel kapcsolatos 

feladatait, jogait és kötelezettségeit is meghatározza, továbbá rendelkezik az 

munkavédelmi ellenőrző hatóságról és annak jogköréről.  

 

 
6 Független Magyar Kárszakértő és Érdekvédelmi Kft: 20 fő felett kötelező a 

munkavédelmi képviselő https://fmke.hu/cikkek/20-fo-felett-kotelezo-a-

munkavedelmi-kepviselo/ 

 

https://fmke.hu/cikkek/20-fo-felett-kotelezo-a-munkavedelmi-kepviselo/
https://fmke.hu/cikkek/20-fo-felett-kotelezo-a-munkavedelmi-kepviselo/
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A felügyelőbizottság  

A munkavállalói küldöttek jogosultak a vállalatok felügyelőbizottságban is részt 

venni. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján 

általános szabály szerint a gazdasági társaságnál kötelező felügyelőbizottság 

létrehozása, ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak 

száma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, és az üzemi tanács nem mondott le 

a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételről. 

 

A Felügyelő Bizottság kinevezése a közgyűlés, illetve az alapító döntési joga 

(kivéve a munkavállalói képviselőket), szakmai végzettség, szakmai gyakorlat 

nem követelmény. A felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből 

állhat.  

 

Az, hogy képviselőt vagy képviselőket delegáljon a felügyelőbizottságba, az 

üzemi tanács feladata. Amennyiben az adott vállalatnál nem működik üzemi 

tanács, úgy ennek hiányában szabályszerű az is, ha a felügyelőbizottság 

munkavállalók részvétele nélkül működik. 

 

Makroszintű és ágazati érdekegyeztetés 

A törvénykezés, annak érdekében, hogy a munkavállalók és a munkáltatók 

tárgyalásait lehetővé tegye, országos és középszintű tárgyalási fórumokat ismer el, 

és biztosít a munkavállalók szervezetei részére többletjogosítványokat. Maga az 

érdekegyeztetés önkéntes folyamat, az a gondolat áll mögötte, hogy az államnak 

biztosítani kell azokat a kereteket, amelyeket felhasználva fel lehet vetni a munka 

világával összefüggő kérdéseket, ahol konzultálni lehet a törvényjavaslatokról, 

tervezett intézkedésekről és ahol alkalmasint megállapodások is létre jöhetnek.  

 

Országos szinten a legfontosabb érdekegyeztető intézmény a Versenyszféra és a 

Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), az Országos Közszolgálati 

Érdekegyeztető Tanács (OKÉT). 

 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma egyeztető, 

szervezői fórum, ahol képviselteti magukat a kormány, a munkavállalók 

képviselői, és a munkáltatók. Feladata, hogy biztosítsa az oldalak folyamatos 

konzultációját a hazai dolgozók, és emberek minden napi vitás kérdéseiben. Célja 

a három oldal szándékainak egyeztetése, javaslatok megvitatása, és előkészítése, 
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megállapodások előkészítése, és minden olyan információ cseréje, ami a hazai 

munka világát érinti. Jellemzően ez a fórum állapodik meg az évenkénti 

minimálbér és szakmai bérminimum emeléséről, illetve bérnövekedési ajánlásokat 

is tesz a gazdaság szereplőinek.  

 

Ezen célok elérése érdekében a VKF tagjai folyamatosan konzultálnak az 

alábbiakban: 

• vállalatokat terhelő adók, járulékok, bérezés ügyében 

• a munkavállalók bérezését érintő kérdésekben, melyeket a Kormány 

meg kíván hozni 

• a munkajogi szabályozások ügyében 

• az egyéb munkabért helyettesítő, vagy kiegészítő járulékok kérdésében 

(nyugdíj, GYES,stb.) 

• a vállalkozások alapítását, működését és megszűnését érintő 

jogszabályok tervezeteiről 

• illetve minden egyéb ezeket konkrétan, vagy érintőleges kérdésekben. 

 

Legfőbb fóruma a testületi ülés, amit minimum fél évente egyszer, de ha kell 

többször is megtartanak. A testületi ülés napirendre felvett kérdéseket tárgyal, 

véleményt nyilvánít, ajánlásokat tesz, ülése azonban zárt. A testületi üléseket a 

VKF Monitoring Bizottsága készíti elő, melynek vezetője a 

foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, tagjai az adóügyekért felelős helyettes 

államtitkár, a költségvetésért felelős helyettes államtitkár, továbbá a 

szakszervezeti és munkaadói szervezetek egy-egy képviselője és a meghívott 

szakértők. A testület féléves munkarend szerint végzi feladatait, kéthavonta 

ülésezik, és 4 tag kérésére bármikor összehívható.  

 

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 

 

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) a közalkalmazottak 

(pl.: mentős, tanár, stb.), a köztisztviselők (pl.: önkormányzatokat képviselő 

testületi tagok), a rendvédelmi dolgozók (pl.: rendőr) és a katonák ügyeivel 

kapcsolatos belpolitikai, munkaügyi és foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozó 

fórum, aminek a működését az Alapszabálya írja le.  

 

Tagjai a kormány (tagjait a fenti minisztériumok küldik), a szakszervezetek (az 

ÉSZT, a LIGA Szakszervezetek, a SZEF, a MASSZ és a MOSZ) és a helyi 

önkormányzatok érdekképviseleti szervei. Az OKÉT ülésein elsősorban a 

közalkalmazotti és köszszolgálatban dolgozók bérezését, a költségvetésből kapott 
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támogatásokat, és egyéb juttatásokat tárgyalnak meg. Itt tudnak a szervezetek 

viták keretében ajánlásokat, megállapításokat, javaslatokat tenni. 

 

Ágazati érdekegyeztetés  

Az országos szintű, de csupán egy ágazatot vagy szakmacsoportot képviselő 

illetve egyes területek érdekeit megtárgyaló fórumokat középszintű fórumoknak 

nevezzük. Ezen ágazati érdekegyeztető fórumok példái a Vasúti Érdekegyeztető 

Tanács vagy az Ágazati (Alágazati) Párbeszéd Bizottságok.   

 

Újabb létrehozott fórum a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma 

(KVKF). A köztulajdonban működő szolgáltatásokat érintő gazdasági tárgyú 

döntések előkészítésében közreműködő háromoldalú fórum 16 szervezetet, 

szakmai szövetségeket, érdekképviseleteket, minisztériumokat foglal magában. 

 

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács  

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács a gazdasági fejlődést, és az ehhez 

kapcsolódó szociális változások, és azok modellezését hivatott előmozdítani. A 

Kormánytól és az Országgyűléstől független konzultációs és javaslattevő testület, 

melynek tagjai a magyarországi szakszervezetek, egyházak, gazdasági kamarák, 

civil szervezetek, illetve a hazai tudományos élet egyéb képviselői. 

Mivel ezen szervezetek a gazdasági és kereskedelmi élet széles körét lefedik, így 

az NGTT „oldalakat” alkot, melyek feladata egy-egy téma, vagy terület 

képviselete. A gazdasági oldalon azok a szervezeteknek képviselői ülnek, akik a 

hazai gazdasági élethez valamilyen módon hozzá járulnak. Az érdekképviseleti 

oldalon az országos szakszervezetek foglalnak helyet. A civil oldalon az 

egyesületek, civil szervezetek. A tudományos oldal a hazai tudományos életet 

befolyásoló stratégiai döntések megvitatása, mely Magyarországot belülről, vagy 

határon túlról érintheti, míg a felekezeti oldal a hazai egyházakat tömöríti. 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) széles körben folytat 

társadalmi párbeszédet, azonban szerepe csak kis részben érdekegyeztető, 

elsősorban információs és konzultatív.  
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Atipikus és rugalmas foglalkoztatás formák az 
Európi Unióban 

 

Az atipikus, vagy nem szokványos munkaviszony olyan munkaviszonyokra utal, 

amelyek nem felelnek meg az egyetlen munkáltatóval határozatlan időre szóló, 

teljes munkaidős, rendszeres, határozatlan idejű munkaviszony modelljének. Az 

Európai Unióban tízből több mint négy munkavállaló már nem-hagyományos 

munkaviszonyban dolgozik.7  

Az atipikus foglalkoztatás egyre nagyobb népszerűségnek örvend mind a 

munkavállalók, mind a munkáltatók körében. Az atipikus foglalkoztatás előnyei 

közé tartozónak számítják, hogy a munkavégzés hatékonysága megnő, a tartós 

munkanélküliség kialakulásának megelőzése és a munkaképesség megőrzése 

érdekében is fontos lehet. Sokan a munkaerő-piaci problémák megoldásának egyik 

fontos eszközeként hivatkoznak rá.8  

 

Az atipikus foglalkoztatás sok eleme hátrányokkal jár a munkavállalók számára, 

ezért sok országban már lehetővé vált, hogy az atipikus foglalkoztatási formák, 

például a részmunkaidőben foglalkoztatás és a hagyományos foglalkoztatás 

közötti váltás mindig rendelkezésére álljon a munkavállalóknak. Több országban a 

munkaadó köteles felkínálni a munkavállalónak a teljes állásban való 

foglalkoztatást, mielőtt új kollégát vesz fel. Egyre gyakoribb az a gyakorlat, hagy 

a munkavállaló kérésére bármikor át lehet minősíteni a foglalkoztatást 

részmunkaidős vagy éppen teljes állású foglalkoztatássá. Az utóbbi időben a 

részfoglalkoztatáshoz kapcsolódó társadalombiztosítási szabályok is úgy 

változtak, hogy ne érje (ésszerűtlen) hátrány a részmunkaidőben dolgozókat.  

Arra is egyre több intézkedés születik, hogy az atipikus munkavégzés ne az 

illegális „fekete” foglalkoztatást fedje le, és a vállalatok ne profitáljanak a 

munkavállalók kiszolgáltatottságán. Az Európai Unióban nemrég elfogadott 

Szociális jogok európai pillérének 5. alapelve kimondja, hogy "A 

munkavállalóknak a munkaviszony típusától és időtartamától függetlenül joguk 

van a tisztességes és egyenlő bánásmódhoz a munkafeltételek, a szociális 

védelemhez és a képzéshez való hozzáférés tekintetében...". Illetve: „Meg kell 

 
7 ETUC: Non Standard work https://www.etuc.org/en/issue/non-standard-work 
8 Bódi Szabina: Atipikus foglalkoztatási formák magyarországi és európai trendje. 

http://www.tdk.uni-miskolc.hu/files/20111114_121113930.pdf 

http://www.tdk.uni-miskolc.hu/files/20111114_121113930.pdf
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akadályozni a bizonytalan munkakörülményeket eredményező munkaviszonyokat, 

az atipikus szerződésekkel való visszaélés tilalmával."9 

 

Atipikus és rugalmas foglalkoztatás formák a 
magyar munkajogban 

Magyarországon bár egyre elfogadottabbá válnak a hagyományos – napi nyolc 

órás – munkavégzés mellett a különböző atipikus foglalkoztatási formák, azonban 

egyelőre elsősorban a nők körében elterjedt.   

 

Megrövidített munkaidőhöz tartozik a részmunkaidős foglalkoztatás, időszakos 

foglalkoztatási módok közül megkülönböztethetünk határozott idejű és alkalmi 

munkaviszonyt, valamint szezonális munkát. A nem munkaviszonyban végzett 

munka az önfoglalkoztatás illetve a fentiekbe nem besorolható, a hagyományostól 

eltérő munkavégzés a távmunka, otthoni munka és a munkaerő kölcsönzés. 

 

Az atipikus foglalkoztatási formákat és a hozzá kapcsolódó munkarendeket a 

Munka törvénykönyve 192.§-212.§. szabályozza. Az atipikus foglalkoztatási 

forma azon munkarendeket foglalja magába, amelyek a munkaviszony tartamától, 

a munkavégzés helyétől, a munkavégzés teljesítésétől, a foglalkoztatás idejétől és 

hosszától eltérnek a hagyományos munkarendtől. 

Ilyen foglalkoztatási forma a: 

• határozott idejű munkaviszony 

• behívás alapján történő munkavégzés 

• munkakör megosztás 

• több munkáltató által létesített munkaviszony 

• távmunka végzés (home office) 

• bedolgozói munkaviszony 

• köztulajdonban álló munkáltató munkaviszonya 

• vezető állású munkavállalók 

• cselekvőképtelen munkavállalók munkaviszonya. 

 

Ezen típusú munkarendekre a hagyományos munkaviszonyhoz képest más 

munkaidő beosztási szabályok vonatkoznak. 

 

 
9 A szociális jogok európai pillérének 20 alapelve https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-

pillar-social-rights-20-principles_hu 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu
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A részmunkaidő szabályozása 

A részmunkaidő a munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján, a 

munkavállaló teljes munkaidőnél rövidebb munkaidőben történő munkavégzését 

jelenti. Ez a rövidebb időtartam általában napi 4 vagy 6 órában történő 

foglalkoztatást jelent. A Munka Törvénykönyve külön fejezetben találhatók az 

általánostól eltérő szabályokról történő rendelkezések, azonban innen a 

részmunkaidőre vonatkozó előírások kimaradtak, azok a munkaidő 

szabályozásánál találhatóak meg. 

 

A munkaszerződés megkötésénél külön figyelni kell a feleknek arra, hogy annak 

rögzítése nem elegendő, hogy a munkavégzés mennyivel rövidebb a nyolc óránál: 

kifejezetten rendelkezni kell arról is, hogy részmunkaidős foglalkoztatásról van 

szó és nem pusztán rövidebb teljes munkaidőről. Erre azért van szükség, mert a 

részmunkaidőben foglalkoztatott munkabérének és egyéb juttatásainak 

megállapításánál az időarányosság elve alkalmazandó (minimálbér és garantált 

bérminimum alkalmazása esetén is), ha a munkabér mértéke a ledolgozott 

munkaidő mértékével függ össze. 

 

Azonban, ha a fentiekben írt rövidebb teljes munkaidőről van szó, akkor a napi 

nyolc órás munkabérre lesz jogosult a munkavállaló. 

 

A törvény lehetővé teszi, hogy ha részmunkaidős megállapodást kötnek a felek, 

akkor a munkavállaló hétvégén rendes munkaidőben is dolgozhasson, ha kizárólag 

ezekre a napokra szól a szerződés. A részmunkaidős foglalkoztatottnak 

ugyanannyi nap szabadság jár, mint a teljes munkaidőben dolgozóknak. Azonban 

a nyugdíj-jogosultság alakulását érdemes figyelembe venni, mivel a megszerzett 

szolgálati idő nagymértékben csökkenhet a részmunkaidős foglalkoztatás esetén! 

 

Kisgyermekes családok számára a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőség a 

gyermeket nevelő szülő munkahelyre történő visszatérésére, ugyanis így a szülő 

fokozatosan térhet vissza a munka világába. A hatályos jogszabályok erre külön 

lehetőséget is adnak. 

 

A munkáltató a munkavállaló erre irányuló ajánlata alapján  

– a gyermek négyéves koráig 

– három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves 

koráig  

köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő 

tartamú – azaz napi négy órás – részmunkaidőre módosítani. 
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Amennyiben a munkavállaló ettől eltérő tartamú részmunkaidős foglalkoztatást 

kezdeményez, a munkáltató nem köteles ennek eleget tenni, ugyanakkor a felek a 

szerződést közös megegyezéssel a kötelező részmunkaidős foglalkoztatás törvényi 

előírásától eltérő tartalommal is módosíthatják. 

 

Harmadik életévét be nem töltött gyermekkel rendelkező szülő anya vagy 

gyermekét egyedül nevelő apa esetén a munkaidő szervezés is korlátozott, nem 

rendelhető el többek között egyenlőtlen munkaidő-beosztás, összevont pihenőidő, 

készenlét és éjszakai munka sem. Azonban ezek a korlátozások önmagukban nem 

adhatnak okot arra a munkáltató részére hogy gazdaságtalan foglalkoztatás miatt 

megszüntesse a munkaviszonyt!  

 

A behívás alapján történő munkavégzés 

A behívás alapján történő munkavégzés a munkaidő rugalmas felhasználását teszi 

lehetővé. A felek a jogviszonyt részmunkaidőben történő foglalkoztatásra hozzák 

létre, a munkaidő tartama legfeljebb napi 6 óra lehet, a munkaidőkeret időtartama 

pedig a négy hónapot nem haladhatja meg. A munkáltatónak lehetősége van a 

munkakörbe tartozó feladatok esedékességéhez igazodva elrendelni a 

munkavégzést, de a munkavégzés időpontját a munkavállalóval legalább három 

nappal előre közölnie kell.10 

 

A munkavállaló a munkaszerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy legfeljebb 

napi 6 órában munkavégzésre rendelkezésre áll, de munkát csak a munkáltató 

kérése, “behívása” alapján végez. A munkáltató csak akkor köteles foglalkoztatni 

a munkavállalót, ha ellátandó feladat merül fel. A munkavállaló munkavégzési 

kötelezettsége a feladatok esedékességéhez igazodik. Például, a cég webmestere 

mindig akkor köteles munkát végezni, ha a honlap karbantartása, frissítése 

szükséges. Ha ilyen munka nem merül fel, nem is köteles munkát végezni. 

 

A behívásos munkavégzés előnye a munkavállaló oldalán az, hogy nem jár tartós 

munkavégzési kötelezettséggel, így jobban összehangolható a tanulmányokkal, 

vagy a családi kötöttségekkel, mint egy hagyományos állás. A munkáltató 

szempontjából, a munkaidő mértéke mindig a feladatok mennyiségéhez igazítható, 

így az “üresjáratok” esetén egyszerűen nem hívja be dolgozni a munkavállalót. 

Díjazást pedig csak a ténylegesen ledolgozott órákra kell fizetni, hiszen ha nincs 

feladat, a munkáltatót nem terheli foglalkoztatási kötelezettség sem.11 

 
10 Jogszabályi hivatkozás: 2012. évi I. tv. 193§. 
11 A behívás alapján történő munkavégzés. Balance info 

http://www.balansz.info/behivas-alapjan-torteno-munkavegzes 

http://www.balansz.info/behivas-alapjan-torteno-munkavegzes
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A munkavállaló maximum 4 havi munkaidőkeretben foglalkoztatható, ami azt 

jelenti, hogy e 4 hónap átlagában kell a munkavállalónak a munkaszerződése 

szerinti munkaórákat ledolgoznia – adott esetben tehát maximum a napi 6 

munkaórát. Természetesen erre a munkaviszonyra is vonatkoznak azok a 

szabályok, miszerint a munkavállaló napi munkaideje maximum 12, heti 

munkaideje pedig maximum 48 óra lehet – a napi 6 órának tehát átlagban kell 

kijönnie. A gyakorlatban, ha egyik nap nem dolgozik, a másik nap pedig 12 órát 

dolgozik, akkor az átlag 6 óra lesz, a 4 hónapos keret végén ennek kell kijönnie. 

 

A munkaerő kölcsönzés  

Atipikus foglalkoztatási forma a munkaerő-kölcsönzés, amely Magyarországon 

tízezres munkavállalói kört érint. A munkaerő kölcsönzésben három szereplő vesz 

részt: az a munkavállaló, aki a legjobban megfelel a kölcsönbe vevő igényeinek, a 

kölcsönbeadó cég, aki a munkavállalót felkutatja, saját állományba veszi és a 

teljes munkaügyi és pénzügyi adminisztrációt ellátja a foglalkoztatása után és a 

kölcsönbe vevő cég, akinél a munkavállaló dolgozik.  

A munkavállaló a munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbeadó céggel köt 

szerződést. A munkavállalót megillető jogokról közösen rendelkezik a kölcsönbe 

vevő és a kölcsönbe adó cég. A kölcsönző cég adja a munkalehetőséget, viszont a 

kölcsönbe adó cég gondoskodik a munkaviszonnyal összefüggő adminisztrációról, 

a bevallási, adatszolgáltatási, levonási és befizetési kötelezettségről. A 

munkavállaló számára a fizetést, esetleges cafatériát is a kölcsönbe adó cég adja, 

így a cégnél dolgozók nem kerülnek a béren kívüli juttatás szempontjából 

megkülönböztetésre.  

A munkaerő-kölcsönzést igénybe vevő cég számára nyújtott előnyök12 

• A vállalatnak nem áll annyi munkavállaló rendelkezésre, mint amennyire 

szüksége lenne 

• A termelés nem kiszámítható, gyakran változik 

• A vállalatnak nem áll rendelkezésre megfelelő HR osztály a szükséges 

munkaügyi adminisztrációhoz. 

• A vállalat nem rendelkezik megfelelő kapacitással és idővel a szükséges 

létszám toborzásához, felvételéhez 

 
12 Kárpáti Tilla: 13 gyakran felmerülő kérdés a munkaerő-kölcsönzésről 

https://jobgroup.hu/hu/blog/a-munkaero-kolcsonzes-gyakori-kerdesei  

 

https://jobgroup.hu/hu/blog/a-munkaero-kolcsonzes-gyakori-kerdesei
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• A vállalat tulajdonosa nem engedi az állományi létszám növekedését 

(létszámstop) 

• A vállalatnak nincs kapacitása munkaerő területi átcsoportosítására, vidéki 

beszállítására, munkásszállás biztosítására. 

• A munkaerőt kölcsönbe vevő cég számára pénzügyi előnyöket is jelent a 

kölcsönbe vétel, mivel ez a költség egyéb költségként elszámolható. Így a 

költségek pontosabban tervezhetőek. 

• Beválás esetén a munkaerőt kölcsönbe vevő bármikor saját állományába 

veheti a munkavállalót első kézből szerzett referencia alapján 

 

A kölcsönzött munkavállaló számára is nyújt előnyöket ez a foglalkoztatási forma, 

egyrészt a korábbi munkanélküliséggel szemben foglalkoztatotti jogviszonyba 

kerül, a cég fizeti utána az adókat és a szociális ellátásra jogosító befizetéseket. 

Előny, hogy nem kell álláskereséssel, információszerzéssel bajlódnia a 

munkavállalónak, illetve sok esetben – távoli munkavégzés esetén a kölcsönbeadó 

cég szállás és utaztatási kérdéseket is elintézi. Továbbá a munkaerő-kölcsönző cég 

segítheti a munkaügyi kapcsolattartást, vitarendezést a kölcsönbe vevő céggel. 

 

Emellett a munkaerő-kölcsönzésnek nem kevés hátrányos elemét azonosíthatjuk. 

Alapvetően a kölcsönzött munkavállalónak lenni bizonytalanságot jelent, mert bár 

a foglalkoztatottság fennáll, a kölcsönzött munkavállalók akár egyik napról a 

másikra is bárhová vezényelhetők, másrészt, ha a kölcsönző cég nem talál 

szerződéses partnert, hosszú távon nem fog munkát biztosítani.  

 

Mindezen túl természetesen a kölcsönzött munkavállalók elkötelezettsége és a 

motivációja sokkal alacsonyabb lehet, illetve ebben a körben magas a fluktuáció. 

Előfordulhat beilleszkedési hiányosság, nem megfelelő hozzáállás, alacsonyabb 

teljesítmény – tegyük hozzá, a hosszú évek munkavállalói tapasztalatát nem lehet 

bepótolni egyik pillanatról a másikra. Ezért az esetek nagy részében kialakul a 

konfliktus a vállalatok saját és a kölcsönzött munkavállalói között. 

 

A kölcsönzött munkavállalók más tekintetben is hátrányosabb helyzetben vannak, 

mint a vállalatnál dolgozók, a szakszervezetek ezért számukra is azonos jogokat 

szeretnének elérni. 

 

Kényszervállalkozók és platform- munkavállalók  

 

A munkavégzés megkezdése előtt a felek szabadon választhatnak a 

munkaszerződés, a polgári jogi (megbízási, vállalkozási) szerződések között. A 
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munkaszerződés függő, alárendeltségi viszonyt takar a munkáltató utasítási 

jogával, amellyel szemben áll a munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége. Egy 

bizonyos munkát munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében is el lehet 

végezni. 

 

Valójában azonban a szerződéstípus megválasztása azonban sok esetben nem 

lehetséges, mert a munkáltató nem vállalja a foglalkoztatással járó terheket, 

olcsóbb számára a vállalkozói jogviszony létesítése.  Ezekben a visszaélésekben 

időnként a munkavállaló is partner, hiszen az adómegkerülés mindkettő fél 

számára zsebre tehető összeget jelent. Ugyanakkor hosszabb távon ennek a 

folyamatnak az egyértelmű nyertesei a munkáltatók, míg a munkavállalók előbb 

vagy utóbb rosszul járnak (pl. üzemi baleset, jogviszony megszüntetése, 

alacsonyabb nyugdíj okán). 

 

A platformmunka térnyerése az önfoglalkoztatás és a nem hagyományos 

munkaviszonyok kialakulásához köthető. Az ilyen munkakörben foglalkoztatottak 

jogilag önálló vállalkozók, ám sok esetben – amikor a vállalkozókat egy vállalat 

foglalkoztatja, utasítások szerint – mindez a munkaviszonyt fedezi. A 

platformmunkavállalók ezért védtelenek, mert sújtja őket a szociális védelem 

hiánya, a szervezetlenség és a kollektív alku nehézségei. Továbbá nehezen 

érvényesítik a tisztességes jövedelemhez való jogukat. Függetlenül attól, hogy a 

munkát végző személy munkavállaló, autonóm vagy (kényszer) vállalkozó, sok 

esetben nem szólhat bele érdemben a szerződésébe. Olyan munkavállalókról van 

szó, akiknek nincs valós lehetőségük jogaik érvényesítésére, különben másnap 

nem hívják őket. 

 

A platformmunka a nem hagyományos foglalkoztatási formák körébe tartozik, 

amelyeket a cégek alkalmaznak a kereslet ingadozásaihoz és a költségek 

megtakarításához, ami a munkavállalók bizonytalanságának növekedéséhez és 

kiélezett bérversenyhez vezet. Hozzá kell tenni, hogy egyes platformvállalatok 

tevékenysége olyan ágazatokban működik, ahol gyakori a feketemunka, az 

alacsony bérek és a visszaélések. A platformvállalatok szabályozása közben – és 

ez nehézséget okoz – el kell különíteni a platformon dolgozót a valóban önálló 

vállalkozótól.  

 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség a nem szabványos jogi helyzetben lévő 

munkavállalók számára is ki akarja harcolni a szervezkedés jogát, a szakszervezeti 

képviseletet és a kollektív tárgyalásokat, a minimálbérhez való hozzáférést, a 

szociális védelmet és a munkakörülmények tiszteletben tartását. A szövetség 

szerint az őket foglalkoztató vállalatokat munkáltatóként kell elismerni, és minden 

jogi kötelezettséggel együtt jár, amely a jövedelemadó megfizetése, a szociális 
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védelem finanszírozása, az egészségért és biztonságért való felelősség, a kellő 

gondosság és a vállalati társadalmi felelősségvállalás tekintetében tartozik, és a 

nekik munkát végzőket – még akkor is, ha jogilag vállalkozók – el kell ismerni 

munkavállalóként.13 

 

A magyar munkajog is védi ezeket a munkavállalókat. A hatályos szabályozás 

szerint minden olyan szerződés színlelt, amelyben a nyilatkozatban kifejezendő 

akarat eltér a nyilatkozó valódi akaratától. A Munka törvénykönyve, a 2012. évi I. 

törvény kifejezetten kimondja, hogy a színlelt szerződés semmis, ha pedig más 

szerződést leplez, akkor a szerződést a leplezett szerződés alapján kell megítélni. 

Ha a munkavégzés a munkajog ismérvei szerint történik, akkor arra 

munkaszerződést kell kötnie a feleknek és a munkaviszonyra vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazniuk.14 

 

 

  

 
13 ETUC resolution on the proposal of the European Commission of a Directive on 

improving working conditions in platform work and way forward ahead of the 

ordinary legislative procedure https://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-

proposal-european-commission-directive-improving-working-conditions 

14 Gyulavári Tamás: A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer 

vagy lehetőség?  

http://epa.oszk.hu/02500/02566/00001/pdf/EPA02566_magyar_munkajog_gyulav

ari_001-025.pdf 

 

https://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-proposal-european-commission-directive-improving-working-conditions
https://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-proposal-european-commission-directive-improving-working-conditions
http://epa.oszk.hu/02500/02566/00001/pdf/EPA02566_magyar_munkajog_gyulavari_001-025.pdf
http://epa.oszk.hu/02500/02566/00001/pdf/EPA02566_magyar_munkajog_gyulavari_001-025.pdf
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