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BEVEZETÉS 
 
A szociális szakemberek munkájuk végzése során naponta találkoznak olyan tartós 
munkanélküliekkel, akik többszörösen hátrányos helyzetükb l fakadóan kiemelt 
nehézségekkel küzdenek. A munkanélküliség számtalan életviteli, egészségügyi, 
mentális hátrányt okoz, amelyek visszahatnak a foglalkoztathatóságra. Épp ezért 
nagyon fontos, hogy a szociális területen tevékenyked k átfogó ismeretekkel is 
rendelkezzenek a munkanélküliség okairól, sajátosságairól és kezelésének módjairól. 
Ezen felül fontos megismerniük a különböz  szociális és foglalkoztatási támogatások 
igénybevételének lehet ségeit is. 
 
Jelen kézikönyv az Együtt a Munkaer piac Fejlesztéséért Alapítvány „Munkaer -piaci 
mentorképzés civil szervezetek részére” cím , a Nemzeti Civil Alapprogram Civil 
Szolgáltató, Fejleszt  és Információs Kollégiumának támogatásával megvalósuló 
projektjéhez kínál segédanyagot. A munkaer -piaci mentorképzés célja, hogy a civil 
szférában, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók felkészüljenek a 
munkaer -piaci segítségnyújtásra, illetve képessé váljanak a pályázati források 
hatékonyabb integrálásával szervezetük fejlesztésére. 
 
A kézikönyv 5 modulból áll: 
 

 Az els  modul a munkaer -piaci mentorok személyes és szervezeti 
kompetenciáit, a támogató kompetenciák fejlesztéséhez szükséges 
ismereteket gy jti össze. 

 A második modul a munkaer -piaci mentorok tevékenységéhez szükséges 
munkaügyi és jogi ismereteket tárgyalja. 

 A harmadik modul a munkaügyi támogatások rendszerét, illetve a munkaer -
piaci intézményrendszer felépítését mutatja. 

 A negyedik modul az Európai Unió 2007-2013 tervezési szakaszának 
támogatáspolitikai rendszerét taglalja, kiegészítve az Új Magyarország 
Fejlesztési Tervvel. 

 Az ötödik modul pedig a sikeres munkaer -piaci segítségnyújtáshoz 
elengedhetetlen források megteremtéséhez szükséges projekttervezési, 
projektmenedzsmenti ismeretekbe ad betekintést. 

 
 
A kézikönyvet úgy állítottuk össze, hogy lehet leg minél hatékonyabban segítse a 
munkaer -piaci mentorképzésen résztvev ket az ismeretek elsajátításában. 
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I. MODUL: MUNKAER -PIACI MENTOROK 

1. MUNKAER -PIACI MENTOROK 

A munkaer -piaci mentori munka speciális jellegzetessége, hogy általában olyan többszörösen hátrányos 
helyzet  embereknek kell folyamatos segítséget nyújtani, akik fokozottan érzékenyek, gyakran védekez  
alapállásba helyezkednek. Nem ritkán a tartós munkanélküliség mellett er teljes szociális problémákkal kell 
megküzdeniük. A mentori munka nehézsége, hogy ezeknek az embereknek éppen ebben a nehéz 
élethelyzetben kell segítséget nyújtani és olyan feltételeket teremteni, hogy elfogadják ezt a segítséget. 
Mindebb l következik, hogy ehhez a munkához érett személyiség , megfelel en képzett mentorokra van 
szükség. 

1.1. A mentori személyiség 

A professzionális segít  kapcsolatban a mentor személyisége az egyik legfontosabb „munkaeszköz”. A 
mentornak önismeretre, önreflexiós készségre és mentálhigiénés (lelki egészséggel kapcsolatos) tudásra 
van szüksége, amelyek közül a legfontosabbak: 

 Empátia – A munkaer -piaci mentor képes legyen beleélni magát a munkanélküli helyzetébe 
és megértéssel, elfogadó légkörben kezelni problémáit. Ugyanakkor a szükséges objektivitást 
megtartandó a mentornak nem szabad teljes mértékben azonosulni a munkanélküli  
élethelyzetével. 

 Tapintat – A segít  beszélgetéseknek intim légkörben kell lezajlaniuk, arra azonban figyelni kell, hogy 
csak a probléma megoldása szempontjából releváns témákat érintsük. 

 Elfogadás és tisztelet – A munkaer -piaci mentor fogadja el az ügyfelét, és ne törekedjen a 
mindenáron való megváltoztatására. Elfogadással és tisztelettel el lehet érni, hogy az ügyfél 
megnyíljon és együttm ködjön. 

 szinteség, nyitottság, támogató szemlélet – Fontos, hogy a munkaer -piaci mentor a problé-
mamegoldás során folyamatosan bátorítsa ügyfelét és szinte visszajelzést nyújtson neki. 

 Szakmai felkészültség, közérthet ség – A munkaer -piaci mentornak felkészültnek kell lennie az 
adott témakörben. Kerülni kell a szakszavakat és a szakkifejezések értelmetlen automatikus 
használatát. 

 Jó kommunikációs képesség – A segít  munkában a verbális és non-verbális eszközök 
használatának, a folyamatos odafigyelésnek, a szemkontaktusnak, az aktív hallgatásnak illetve a 
folyamatos visszajelzéseknek komoly szerepük van. 

 Problémamegoldó gondolkodás / ötletesség / kreativitás – A munkaer -piaci mentor az ügyfelek által 
hozott problémákra más-más megoldási lehet ségeket – személyre szabott megoldásokat – nyújt. 

 Diplomáciai készség, alkalmazkodó készség – Fontos a közös célok érdekében történ  
együttmunkálkodás, az egyéni sikerek alárendelése magasabb céloknak. 

 Konfliktuskezel  képesség, problémamegoldó képesség 

A segít  munka során az egyik legnehezebb feladat a mentor-ügyfél kapcsolat szimmetrikus, egyenrangú 
megteremetése. Fontos, hogy a mentor ne „kiskorúsítsa” ügyfelét, de kell  empátiával közelítse mindig megtartva 
az ügyfél és önmaga között az optimális távolságot. 

Lényeges, hogy a mentor képes legyen azonosulni a segít  szerepével, de ugyanakkor felismerje saját 
kompetencia határait is, biztonsággal érzékelve az általa felvállalhatóság finom határait. Fontos, hogy jó 
„csapatmunkás” és kreatív legyen. Mindezen elvárások érett személyiség  mentort feltételeznek. 

2. A MUNKAER -PIACI MENTOROK FELKÉSZÍTÉSE 

2.1. Szükséges szakmai ismeretek 

Elmélyült ismeretanyag a következ kr l:  

 országos és helyi foglalkoztatási helyzet; 

 a munkanélküliség és egyes társadalmi csoportok helyzetének alakulása; 

 a munkanélküliséget befolyásoló szempontok és azok összefüggései; 
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 a foglalkoztatáspolitikai eszközök aktuális felhasználása, amelynek segítségével a mentor képessé 
válik ügyfele munkaer -piaci helyzetének megítélésére; 

 foglalkoztatási kereslet-kínálat alakulása; 

 A mentornak fel kell térképeznie, hogy milyen munkaterületre, milyen végzettségi, szakmai és egyéb 
követelményekkel keresnek a munkáltatók aktuálisan munkavállalókat; 

 A munkaer -piaci mentornak ismernie kell a munkaügyi központok támogatási lehet ségeit, 
szolgáltatásait, valamint az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) intézményrendszerének 
felépítését, a munkanélkülieket érint  ellátási formákat, aktív eszközöket, szolgáltatásokat; 

 Az ÁFSZ szervezetének ismerete mellett legalább ennyire fontos, hogy a mentor ismerje a szociális 
intézményrendszer biztosította lehet ségeket. A munkaer -piaci mentorhoz forduló munkanélküliek 
a legtöbb esetben halmozottan hátrányos helyzet ek. A foglalkoztathatóság javítása érdekében a 
mentor munkájának részét képzi, hogy az ügyfelek már a munkavállalást megel z  id szakban is 
viszonylag rendezett háttérrel rendelkezzenek, azaz minden olyan szociális problémát is segíteni kell 
megoldani, amely zavarhatja, gátolhatja a munkavállalást. (Például a lakhatás kérdése, közüzemi 
számlák rendezése, vagy a befizetés átütemezése; rendszeressé váló, kielégít  táplálkozás; 
munkavállaláshoz szükséges higiéniai és öltözködési színvonal elérése stb.) A mentornak meg kell 
ismernie, hogy az adott polgármesteri hivatal milyen szociális intézményi hálózatot épített ki 
szervezetén belül; 

 A munkaer -piaci mentor számára fontos, hogy megismerje a térségben dolgozó civil szervezeteket, 
eligazodjon az általuk nyújtott szolgáltatások között; 

 A segít  tevékenységnél elengedhetetlenül fontos a különböz  hátrányos helyzet  csoportokkal 
kapcsolatos legfontosabb ismeretek megszerzése. 

3. SPECIÁLIS ÜGYFÉLCSOPORTOK 

 3.1. Tartós munkanélküliek 

A hosszabb távú munkából való kiesés sokféle negatív hatással jár együtt: 

 leépülnek és elavulnak a szakmai ismeretek; 

 a sorozatos visszautasítások miatti alacsony önértékelés illetve a bizonytalanság érzése állandósul; 

 szociális értékvesztés következik be; 

 anyagi bizonytalanság és az ezzel járó életszínvonal-csökkenés lesz jellemz ; 

 a hasznosság érzése megsz nik a napi tevékenység elvesztése miatt (fellazult id struktúra; 
húzóer k elvesztése; az aktivitás lecsökkenése). 

A munkaer -piaci mentornak a tartós munkanélküliekkel való foglalkozás során arra kell törekednie, hogy a 
klienst „személyes hangon” szólítsa meg, vagyis, hogy a szolgáltatás személyre szabott legyen. 

 3.2. Pályakezd k 

Az 1991. évi IV. törvény szerint pályakezd  munkanélkülinek számít a következ : 

 ha valaki nem töltötte be 25. életévét (fels fokú végzettség esetén a 30. életévét), 

 iskolai tanulmányait befejezte, és nem tudott elhelyezkedni, 

 regisztráltatta magát az illetékes munkaügyi központ kirendeltségén és vállalja velük az együttm -
ködést. 

A pályakezdés az életút sikerességét nagymértékben befolyásolja. Az iskolarendszer elhagyásával szinte 
egyidej leg kell megtenni az els  lépéseket a „feln tté” válás felé. A csak alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkez  fiatalok munkába állását egyrészt fiatal életkoruk, másrészt a szakképzettség hiánya nehezíti. 

Az érettségivel rendelkez k közül sokan a biztos iskolarendszer  képzéseket választják, ahol 2-3 évnyi 
tanulással szakképzettséget szerezhetnek, akik azonban dolgozni szeretnének, azok nehéz helyzetben 
vannak, hiszen a szakképzettség hiánya az  munkavállalásuknál is megmutatkozik. 
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A fels fokú végzettséggel rendelkez k hosszú tanulási folyamat után találkoznak a munkaer -piac 
követelményeivel. Elhelyezkedésük akadálya lehet a megszerzett képzettség és a folyamatosan változó 
követelményrendszer közötti szakadék. A munkaer -piaci mentor a pályakezd kkel kapcsolatban segítséget 
kaphat a munkaügyi központok pályakezd  munkanélküliekkel foglalkozó szakembereit l. 

4. SZERVEZETI ÉS SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

A munkaer -piaci mentorálás többet jelent, mint szimplán megfelel  munkát találni az ügyfél számára, illetve 
munkát keres  embert közvetíteni a munkaadó felé. A mentornak a munkavállalást befolyásoló 
egészségügyi és szociális problémákat is kezelnie kell, hiszen e nélkül a különösen hátrányos helyzet  emberek 
munkaer -piaci re/integrációja nem lehet sikeres. 

A mentornak mozgósítania szükséges mindazon küls  és bels , illetve szakmai er forrásait, amelyek 
segítségével egy komplex, a felmerül  szükségletekhez rugalmasan alkalmazkodni képes szolgáltatás 
megteremtése biztosítható. Ebb l adódóan a tanácsadónak olyan professzionális tudással kell rendelkeznie, 
amely kiinduló alapja lehet a fenti célok elérésének. 

Amikor az ügyfelek problémáik megoldásának érdekében mentor szolgálathoz fordulnak, el kell dönteni, 
hogy a szervezet munkatársai rendelkeznek-e azokkal az ismeretekkel, készségekkel, szakmai skill-ekkel, 
amelyek a magas színvonalú szolgáltatások nyújtásához szükségesek. 

4.1. A mentor “esetmenedzser” szerepe 

A munkaer -piaci mentor közrem ködését igénybevev  ügyfeleknek rendszerint sokféle szolgáltatásra és 
er forrásra van szükségük, ezért fontos, hogy a munkaer -piaci mentor esetmenedzserként is m ködjön, 
hogy a párhuzamos szolgáltatásnyújtás elkerülhet  legyen. 

A szolgáltatókkal való szoros kapcsolat mellett a mentornak fel kell tudnia mérni ügyfele szükségleteit és 
képessé kell tennie t a lehet  legnagyobb önállóságra. A mentornak és ügyfelének meg kell beszélnie, 
melyek a teljesíthet  célok, illetve a célokhoz vezet  megoldási utak. 

4.2. A kompetens mentor 

A mentor szakmai kompetenciája alatt az értjük, hogy munkája végzéséhez rendelkezik-e a szükséges 
elméleti és gyakorlati tudással, tapasztalattal, illetve a mindennapokban képes-e segít  szakmája által 
megkívánt értékrendnek megfelel en dolgozni. 

Kompetens mentorról beszélünk a következ  esetekben:  

 Megvan a szükséges szakmai ismerete és készsége ahhoz, hogy az ügyfelekkel hatékony és 
megfelel en érzékeny kapcsolatot tudjon kialakítani és fenntartani; 

 Tudjon úgy kapcsolatba lépni az ügyféllel, hogy figyelembe veszi a kliens nemét, korát, etnikai 
hovatartozását, társadalmi helyzetét, fizikai vagy szellemi fogyatékosságát, illetve az ezekb l ered  
társadalmi hátrányokat; 

 Legyen felkészült a támogatásban, tanácsadásban, a konfrontáció és a konfliktuskezelés területén; 

 Képes legyen együttm ködni a különböz  társintézményekkel, érdekképviseleti, civil szervezetekkel; 

 Segítse az ügyfeleket saját problémamegoldó képességük fejlesztésében; 

 Képes a kialakított cselekvési (beavatkozási) program hatékony és megállapodás szerinti végre- 
       hajtására; 

 Ismerje fel saját szerephatárait: biztonsággal tudja, hogy mit kell vállalnia, mit kell megosztania 
másokkal és mely teend ket kell átadnia, meddig tart és hol ér véget saját kompetenciája; 

 Legyen képes együttm ködni különböz  hit , eltér  ideálokat követ  és más-más értékeket magukénak 
valló emberek széles körével, akkor is, ha ezeknek az értékeknek egy része eltér a sajátjáétól; 

 Elkötelezettség: ismeretek és készségek a diszkrimináció-ellenes gyakorlat terén. 

4.3. A kompetens mentori személyiség kialakulásának feltételei 

A hivatás gyakorlásához szükséges kompetenciák elsajátítása magában nem elégséges a segít  hivatás 
gyakorlásához. A segít  szakmákban dolgozóknál alapvet  a személyiség védelme, az emberi és szakmai 
integritás meg rzése, hiszen a mentor saját személyiségét használja legfontosabb munkaeszközként.  
 
A megfelel  szakmai személyiség kialakításának fontos feltétele az önismeret, az önbizalom és az önvédelem 
készsége. 
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A segít  szakmákat választó szakemberek az önismereti folyamat mélyülését többek között pl. önismereti, 
sajátélmény-csoportokban, szupervíziós kiképzésen, pszichodráma csoportokban is fejleszthetik. Ezen 
képzések célja a segít i identitás és a segít  szakmában szükséges szerepek er sítése, a segít  
szakemberek készségeinek fejlesztése, altruizmus, segít  szindróma, kiégés köré kapcsolódó kérdések 
tisztázása. 

A mentornak azon kell dolgoznia, hogy szakmai értékeit és egyéni tudását a realitás figyelembevételével 
kliensei érdekében minél jobban mozgósítani tudja. A mentornak mindig szem el tt kell tartania, hogy az 
ügyfél a f  problémamegoldó a segít  folyamatban, ahol a segít  csak forrásokat mozgósít, s azokat 
bocsátja ügyfele rendelkezésére. 

Az önvédelem képessége is kiemelten fontos a mentori munkában. Az ugyan igaz, hogy a másik fél 
megértésének feltétele az empátia, a másikkal való azonosulás képessége, de a mentornak azt is meg kell 
tanulnia, hogy ne roppanjon össze az empátia jelentette óriási pszichikai terhelés súlya alatt, vagyis fel kell 
ruháznia magát megfelel  önvédelmi készségekkel is. 

4.4. A pszichés önvédelem a mentori munkában 

A stressz kezelése a segít  szakmák egyik központi kérdése, mert a túl sok stressz veszélyezteti a mentorok 
testi és lelki egészségét és ezzel együtt a t lük várható segítség min ségét. A stressz kezelésének 
elhanyagolása a legf bb oka annak is, hogy olyan sokan hagyják el a pályát több éves/évtizedes sikeres 
munka után is. 

A mentorálás során a stressz forrása lehet:  

 A munka mennyiségéb l következ  túlterhelés; 

 Érzelmi túlterhelés, amely összefügghet: a klientúra sajátosságaival, a támogatás hiányával, a 
hatalomnélküliséggel (a segítés feltételei hiányoznak), illetve az ügyféllel való túlzott azonosulással; 

 A szakmai perspektíva korlátozottsága. 

4.5. Megel zési stratégiák 

A mentorok nagy részét ma már szupervízor támogatja, hiszen ilyen esetekben a csoport vagy a vezet  
átveszi a nehéz esetek felel sségének egy részét, azt is felméri, hogy a mentornak mire van szüksége a 
hatékony segít i gyakorlathoz. A stresszt csökkent  munkahelyi környezet sajátosságai a következ k: 

 a kooperatív munkahelyi légkör; 

 a támogató kollegiális kapcsolatok; 

 jól körülírt szabályok, normák, elvárások; 

 a terhelés felmérése és a lehet ségekhez mért követelményrendszer kialakítása; 

 a tanulásra orientált munkahelyi kultúra, a szupervízió igénybevételének lehet vé tétele. 

A stressz és kezelése, a kiégés ellen folytatott küzdelem els dleges fontosságú kérdés a segít  
szakmákban. 

5. A MUNKAER -PIACI MENTORI TEVÉKENYSÉG ETIKAI KÉRDÉSEI 

A munkaer -piaci segít  gyakorlat etikai normái szabályozzák az ügyfél és a mentor közötti viszonyt az 
1995-ben elfogadott Szociális Munka Etikai Kódexében. 

A munkaer -piaci mentori tevékenységre a következ  etikai normák vonatkoznak: 

 A mentor tiszteletben tartja és felismeri, hogy a munkavállalási nehézségekkel küzd  emberek 
szeretnének dolgozni és hasznos tagjai lenni a társadalomnak; 

 A mentor munkája során nem diszkriminál; 

 Az ügyfél és a mentor kapcsolata bizalmon alapul, amely els sorban abban nyilvánul meg, hogy a 
mentor el re tájékoztatja a klienst a segítségnyújtás el re látható menetér l, formájáról, várható 
következményeir l megadva a kliens számára az autonóm döntéshozatal lehet ségét a segítség 
elfogadására vonatkozóan; 

 
 A segít  az ügyfél számára biztosított juttatásokból nem részesülhet; 
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 A mentor biztosítja az ügyfél jogát a bizalmon, titoktartáson alapuló kapcsolathoz, vagyis nem ad ki 
információt az ügyfélr l az  tudomása és beleegyezése nélkül, kivéve, ha ez súlyosan veszélyeztet 
bárkit. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyagra vonatkozik; 

 
 A mentor, munkája során az ügyfél érdekeit tartja els dlegesnek; 

 
 A mentor, illetve a szolgálat felel ssége, ha másokat is bevon ügyfele problémáinak megoldásába, 

ügyeinek vitelébe; 
 

 A mentorálást végz  els sorban a segít  folyamat min ségéért tartozik felel sséggel! Nem vállalhat el 
olyan esetet: 

• amelyben tevékenységét visszaélésre vagy emberellenes célokra használhatják fel, 
• amellyel túllépi képzettsége, kompetenciája határát, 
• amellyel összeférhetetlenséget teremt. 

Az alapelvek közül kiemelten fontos a bizalom, a titoktartáson alapuló kapcsolat, a személyes adatok 
védelme, amelyr l az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezik. 

A munkaer -piaci mentor munka speciális sajátossága, hogy segítségre szoruló hátrányos helyzet  
emberekkel kell együttm ködni, kapcsolatot teremteni, tartani. Ezek az emberek fokozottan érzékenyek, 
esetenként testileg-lelkileg sérültek, gyakran „sündisznó” alapállásba helyezkednek. Hátrányaik sokszor 
halmozódnak, és egyszerre van jelen életükben a tartós munkanélküliség, és a szociális problémák. Ebben a 
nehéz élethelyzetben kell segítséget nyújtani és kivezet  utat találni számukra. Olyan, els sorban 
személyi (és tárgyi, technikai) feltételeket kell teremteni, hogy elfogadják a segítséget. Mindebb l 
következ en e munkához érett személyiség , megfelel en képzett mentorokra van szükség. 
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II. MODUL: MUNKAÜGYI ISMERETEK 

1. A MUNKA VILÁGÁNAK SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE 

A rendszerváltást követ en, a piacgazdaságra történ  áttérés folyamatában az emberi er forrással, a 
munkaer vel való gazdálkodás termelési tényez ként jelent meg, és ennek következtében a munkaer -piac 
is fokozatosan a gazdasági piac részévé vált. 

Ezen változást a munkajog kodifikációjának is követnie kellett. A munkaviszonyok szabályozásának új 
rendszerében elkülönül a gazdaságban és az állami, illetve önkormányzati szférában történ  alkalmazás jogi 
rendezése. Az európai gyakorlattal összhangban álló módon önálló törvény határozza meg a 
közigazgatásban foglalkoztatott köztisztvisel kre, valamint a költségvetési intézményekkel jogviszonyban 
álló közalkalmazottakra vonatkozó eltér  és sajátos szabályokat. A differenciált szabályozás alapja 
els sorban a munkáltatók eltér  pozíciójából, és nem eltér  tevékenységéb l ered. A piaci szektorban 
jellemz en csak az alkalmazás stabil, garanciális elemei kerültek kodifikálásra, a piac m ködéséb l ered  
eltér  sajátosságokat a munkaviszony alanyainak kell ágazati, szakmai, illetve munkáltatói szint  kollektív 
megállapodásokban rendezni. Ezzel szemben a közszolgálati és közalkalmazotti jogviszony 
szabályozásában részletesebb törvényi rendezések érvényesülnek. 

A versenyszférában a piacgazdaság igényeinek megfelel en került sor a korábbi, „közigazgatási jelleg ” 
szabályozást felváltó, „magánjogi” jelleg  új Munka Törvénykönyve, az 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 
megalkotására és hatályba léptetésére. Az új munkajogi kódex szemléletére jellemz , hogy az állam jogi 
beavatkozásának lehet ségét er teljesen visszaszorítja, a munkaviszony alanyaira nézve kötelez  érvény , 
kogens rendelkezéseket kizárólag a munkaviszony garanciális tartalmi elemeinek meghatározására, az ún. 
„minimál standardok” kijelölésére vonatkozóan tartalmaz. (Ilyen jelleg  pl. a munkaid , illetve a túlmunka 
maximumára, a kötelez  pihen id re, a munkáltató, munkavállaló kárfelel sségre, a felmondási tilalomra 
vonatkozó szabály.) A munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb kérdéseket a munkaviszony alanyainak, a 
munkáltatónak és a munkavállalónak kell megállapodás útján rendeznie. Az állam tehát ebben a 
megváltozott szituációban már nem tulajdonosi, hanem közrendvédelmi funkciója alapján szabályoz. 

Az új munkajogi szabályozásban a hangsúly alapvet en a munkáltató és a munkavállaló megállapodására 
helyez dött át. Mivel azonban a felek magánjogi mellérendeltsége, illetve jogi autonómiája a munkaviszony 
keretében a munkavállaló gazdasági esélyegyenl tlensége miatt csak jogilag és elméletileg érvényesül, az 
Mt. biztosítja a munkavállalók számára a kollektív alku folytatásának lehet ségét, és garanciákat ad a 
munkavállalói érdekképviseleti szervezetek megalakulására, illetve ezek m ködésére nézve is. Emellett a 
törvény lehet vé tette a munkaügyi érdekegyeztetés intézményrendszerének kiépítését is. 

A Munka Törvénykönyvében tükröz d  szemléletváltás további jellemz je, hogy a munkaviszonnyal 
kapcsolatos alapvet  jogi kérdéseket törvényi szinten rendezi, végrehajtási jogszabály kiadására csak 
egészen kivételesen, a törvény kifejezett és konkrét felhatalmazása alapján kerülhet sor. 

Az Mt. a törvény területi hatályával kapcsolatosan f  szabályként kimondja, hogy a rendelkezéseket 
magyarországi munkavégzés esetén kell alkalmazni. A magyar jog hatályát a személyi elv alapján kiterjeszti 
külföldre is, ha a munkáltató magyarországi székhely , és a magyar állampolgárságú munkavállaló a 
munkát külföldön, kiküldetésben, magyar lobogó vagy felségjel alatt közleked  vízi vagy légi járm vön végzi. 

A magyar munkajogi rendszer differenciáltságára jellemz , hogy a közalkalmazotti és közszolgálati 
jogviszonyon kívül egyéb, munkaviszony jelleg  jogviszonyokra is önálló jogi szabályozás született. Így 
külön jogszabályok vonatkoznak a bírák és bírósági alkalmazottak jogviszonyára, az ügyészek és 
ügyészségi alkalmazottak jogviszonyára, a fegyveres er k, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú 
tagjainak szolgálati viszonyára, illetve a szövetkezeti tag tagsági viszony kereteiben létrejött munkaviszony 
jelleg  jogviszonyára. 

2. A MUNKAVISZONY FOGALMA 

Az Mt. a munkaviszony fogalmát nem határozza meg. A gyakorlat és a tudomány által kialakított definíció 
szerint a munkaviszony a munkáltató és a munkavállaló között, a felek megállapodásával 
(munkaszerz déssel), munkavégzés céljából létrejöv  jogviszony. A felek között létesített jogviszonyt – a 
szerz dés elnevezését l függetlenül – annak tartalma határozza meg. Egyes tevékenységek, a munka 
természete folytán, a szerz déses szabadság elve alapján, a felek akaratától függ en mind munkaviszony, 
mind pedig munkavégzésre irányuló egyéb (pl. megbízási vagy vállalkozási) jogviszony keretében is 
gyakorolhatók. Bizonyos tevékenységek esetén azonban, a munkafolyamatok jellegéb l adódóan, a felek 
között – a szerz déses szabadság elvének korlátozásaként – csak munkaviszony létesíthet . A 
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jogalkalmazás során nehézséget jelent a munkaviszonynak a megbízási és vállalkozási jogviszonytól 
történ  elhatárolása. Tekintve, hogy az Mt. a munkaviszony fogalmát nem definiálja, az elhatárolás alapját a 
jogviszony tartalmi elemeinek alábbi ismérvek szerinti vizsgálata képezi. 

A munkaviszony f bb sajátosságai a következ k:  

 a munkaviszony a munkáltató és a munkavállaló között létrejöv  olyan tartós kapcsolat, amelyre a 
felek közötti alá-, fölérendeltségi viszony jellemz ; 

 a munkavállaló 
• meghatározott munkakörbe tartozó feladatokat lát el a munkáltató rendelkezése szerint, 
• munkavégzése munkabér ellenében történik, 
• a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, a felek megállapodása, a munkáltató utasítása és a 

szakmai szokások alapján, a munkáltató érdekeinek megfelel en végzi el feladatát, 
• munkavégzése a munkaszerz désben meghatározott helyen, munkára képes állapotban, az 

el írt munkaid ben, személyesen, folyamatosan és rendszeresen, a munkáltató széleskör  
ellen rzési joga mellett történik; 

 a munkáltató köteles 

• a munkavállalót a munkaszerz désben, a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve 
egyéb jogszabályokban foglaltak szerint foglalkoztatni, 

• a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani, 
• a munkavállalót a munkavégzésre vonatkozó utasításokkal ellátni, 
• a munkavállaló számára a munkaszerz désben meghatározott munkabért és egyéb 

juttatásokat (díjazást) megfizetni. 

3. A MUNKAVISZONY ALANYAI 

A munkaviszony alanyai a munkavállaló és a munkáltató. 

Munkavállalóként munkaviszonyt az a személy létesíthet, aki a 16. életévét betöltötte. Ezen szabály alól 
azonban a törvény kivételt tesz. A 15. életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában 
nappali rendszer  képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt munkaviszonyt 
létesíthet. A 15. életévét betöltött, de a 16. életévét még el nem ér  tanulóval munkaviszony – az iskolai 
szünet alatt – csak a törvényes képvisel  hozzájárulásával létesíthet . Ezen rendelkezésekt l érvényesen 
eltérni nem lehet. A fentiekb l következ en a 16. életévét betöltött, már nem tanköteles fiatal munkavállaló 
munkaszerz dése megkötéséhez nincs szükség törvényes képvisel jének hozzájáruló nyilatkozatára. 

A 15. életévüket be nem töltött, tanköteles korú gyermekek m vészeti, sport, reklám, modell vagy hirdetési 
tevékenység keretében történ  foglalkoztatásához a gyámhivatal engedélye szükséges. Ezen szabály 
alkalmazása akkor is kötelez , ha nem munkaviszony, hanem munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási 
vagy vállalkozási) jogviszony létesítésére kerül sor. A munkaszerz dés, megbízási vagy vállalkozási 
szerz dés csak az engedély birtokában köthet  meg, és a jogviszony csak az engedélyben megjelölt 
határozott id tartamra létesíthet . 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezései szerint a tankötelezettség jelenleg annak a 
tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. évét betölti. Annak a gyermeknek azonban, aki az általános 
iskola els  évfolyamán tanulmányait az 1998/99. tanévben kezdte meg, illetve ezt követ en kezdi meg, a 
tankötelezettsége annak a tanévnek a végéig tart, amelyben betölti a 18. életévét. 

Az Mt. a 18. életévüket be nem töltött munkavállalókat – más jogágakban használt elnevezésekt l eltér en – 
fiatal munkavállalóknak nevezi. Az Mt. egyes munkavállalói csoportok (fiatal munkavállalók, n k) fokozott 
munkajogi védelme érdekében az általánostól eltér  szabályokat tartalmaz ezen személyek alkalmazásával és 
foglalkoztatásával kapcsolatosan. A megváltozott munkaképesség  munkavállalók munkajogi védelmét, 
szociális ellátását, a rehabilitációval kapcsolatos munkáltatói és állami feladatokat azonban nem az Mt., 
hanem a 8/1983.(VI.29.) EÜM-PM együttes rendelet tartalmazza. Ezen eltér  foglalkoztatási szabályok 
bemutatására a munkavégzésre vonatkozó rendelkezéseket ismertet  fejezetben kerül sor. 

Munkáltató az lehet, aki jogképes. Ebb l következ en munkáltató lehet 

 természetes személy (magánszemély, egyéni vállalkozó); 

 jogi személy (pl. állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet); 

 jogi személyiséggel rendelkez  gazdasági társaság, társadalmi szervezet; 

 egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, alapítvány, önkormányzat; 
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  továbbá jogi személyiséggel nem rendelkez  személyegyesülés (pl. polgári jogi társaság, 
épít közösség, jogi személyiséggel nem rendelkez  gazdasági társaság [közkereseti társaság, 
betéti társaság]) is. 

Az Mt. szabályai szerint a munkaviszonyból ered  munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlása a 
munkáltató képvisel je, azaz a munkáltatói jogkör gyakorlója által történhet. A munkáltatói jogkör gyakorlója 
természetes személy és testület is lehet. A munkáltatói jogkör gyakorlója képviseleti jogosultságából 
ered en a munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a munkáltató helyett és nevében teheti meg, 
ezáltal az  jognyilatkozatából származó jogok és kötelezettségek közvetlenül a munkáltatót illetik, illetve 
terhelik. 

A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni azt, hogy a munkaviszonyból származó munkáltatói jogokat 
és kötelességeket (vagyis a munkáltatói jogkört) mely szerv vagy személy gyakorolja. A munkáltatónak 
további kötelezettsége az is, hogy tájékoztassa a munkavállalót arról, ha a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
személyében változás következik be. A közlés írásba foglalása a munkáltató részér l az Mt. alapján nem 
kötelez , azonban célszer , mivel a jogosulatlan személy vagy szerv intézkedése, jognyilatkozata általában 
érvénytelen. 

4. A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE 

A munkaviszony munkaszerz déssel jön létre. A munkaszerz dést írásba kell foglalni, ennek 
kötelezettsége a munkáltatót terheli. A munkaszerz dést a munkáltató képviseletében eljárva a munkáltatói 
jogkör gyakorlója, illet leg a munkavállaló személyesen köteles aláírni. 

A munkaszerz désben meg kell jelölni a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony 
szempontjából lényeges adatait. Az Mt. nem határozza meg tételesen, hogy melyek a munkaszerz désben 
rögzítend  lényeges adatok. A kialakult joggyakorlat szerint azonban lényeges adatnak tekinthet k a felek 
azonosításához szükséges adatok, illet leg azok, amelyeket a munkaviszonyra vonatkozó szabályon vagy 
egyéb jogszabályon alapuló kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása érdekében a másik félnek 
ismernie kell. A munkaviszony létesítésekor vagy ezt követ en a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat vagy 
olyan adatlap kitöltése kérhet , amely személyiségi jogait nem sérti. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató csak 
olyan adatokat kérhet a munkavállalótól, amely számára a munkaviszonnyal összefügg  nyilvántartásokhoz 
szükséges. E nyilvántartásokba csak a munkaviszonnyal és a munkavégzéssel összefügg  tények, adatok 
kerülhetnek bejegyzésre. E bejegyzések harmadik személlyel – így különösen a munkaviszony 
megszüntetésekor az új munkáltatóval – csak a munkavállaló hozzájárulásával közölhet k. Ezen szabály 
alóli kivételt csak a munkáltatót jogszabály alapján terhel  adatszolgáltatási kötelezettségek jelentik. 

A munkaszerz dés létrejöttéhez három kötelez  tartalmi elem meghatározása szükséges. Így meg kell 
állapodni a személyi alapbérben, a munkakörben és meg kell határozni a munkavégzés helyét is. Ezen 
túlmen en a munkáltató és a munkavállaló bármilyen más kérdésben is megállapodhat a munkaszerz dés 
megkötésekor (pl. a munkaviszony kezd  id pontjának meghatározása, próbaid  kikötése, rendkívüli 
felmondási okok meghatározása, béren felüli juttatások stb.). A felek megállapodása azonban nem lehet 
ellentétes a munkaviszonyra vonatkozó szabályokkal. A munkaszerz dés ezáltal nem ütközhet kollektív 
szerz désbe, mint a munkaviszonyra vonatkozó szabályba, kivéve, ha a munkavállalóra nézve kedvez bb 
feltételeket állapít meg. Ha a felek a munkaszerz désben valamely kérdésben megállapodtak, annak 
teljesítése mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló számára kötelez . 

A munkaszerz dés megkötésével egyidej leg a munkáltató – legkés bb a munkaszerz dés megkötését l 
számított harminc napon belül – írásban tájékoztatja a munkavállalót az irányadó munkarendr l, a munkabér 
egyéb elemeir l, a bérfizetés napjáról, a munkába lépés napjáról, a rendes szabadság mértékének 
számítási módjáról és kiadásának szabályairól, a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási id  
megállapításának szabályairól, valamint arról, hogy a munkáltató kollektív szerz dés hatálya alá tartozik-e. A 
munkáltató köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkáltató adataiban és a tájékoztatási 
kötelezettség körébe tartozó feltételekben bekövetkezett változásokról is, legkés bb a változás 
bekövetkeztét követ  30 napon belül. 

Az Mt. alapján elkülönül egymástól a munkaviszony létrejöttének és kezdetének id pontja. A munkaviszony a 
munkaszerz dés megkötésével keletkezik, ugyanakkor a munkaviszony kezdete a munkába lépés napja, 
amelyet a munkaszerz désben kell megjelölni. Amennyiben a felek a munkaszerz désben a munkába lépés 
napjáról nem rendelkeznek, a szerz déskötést követ  napon kell a munkavégzést megkezdeni. Ha a 
munkaviszony létrejötte és kezdete (a munkába állás) között hosszabb id  telik el (pl. egészségügyi 
vizsgálatok elvégzése szükséges), akkor ezen id szak alatt – munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a 
munkaszerz dés eltér  rendelkezése hiányában – csak azok a munkaviszonyból ered  jogok és  
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kötelezettségek illetik meg, illet leg terhelik a feleket, amelyek a munkába állás el segítésével függenek 
össze. A munkába lépés napjától valamennyi jog érvényesíthet  és kötelezettség teljesítend . A 
munkaviszony – eltér  megállapodás hiányában – teljes munkaid ben történ  foglalkoztatásra jön létre. A 
munkaszerz désben kifejezetten rendelkezni kell arról, ha a munkavállaló foglalkoztatása részmunkaid ben 
történik. Ezen rendelkezés hiányában a jogviszony teljes munkaid s munkaviszonynak tekintend . A 
részmunkaid ben foglalkoztatott munkavállalót – ha a felek eltér en nem állapodnak meg – a pénzbeli vagy 
természetbeni juttatások általános szabály szerint id arányosan illetik meg. A részmunkaid s munkavállalót 
az id arányosság elvét l függetlenül, a teljes munkaid ben foglalkoztatottakkal azonos mértékben illetik 
meg a költségtérítések, valamint az évi rendes szabadság. 

Az Mt. a munkaviszony létesítésénél rendelkezik azokról a szabályokról, amelyek azt a sajátos munkavállalói 
kört érintik, akik a munkavégzés során életkoruknál vagy egészségügyi, fizikai adottságaiknál fogva hátrányos 
helyzetbe kerülhetnek. Így kimondja, hogy n t és fiatal munkavállalót nem szabad olyan munkára 
alkalmazni, amely rájuk nézve hátrányos következményekkel járhat. Azon munkaköröket, illetve 
munkakörülményeket, amelyekben n t és fiatal munkavállalót nem, vagy csak meghatározott 
munkafeltételek megléte, illetve el zetes orvosi vizsgálat alapján lehet foglalkoztatni, a 33/1998.(VI.24.) NM 
rendelet határozza meg. E jogszabály rendelkezései alapján a munkáltató minden foglalkoztatni kívánt 
személy esetében a munkavégzés megkezdése el tt el zetes, illet leg a rendeletben meghatározott egyes 
munkakörök esetében id szakos, személyi higiénés, illetve soron kívüli alkalmassági vizsgálatot köteles 
elvégeztetni. Ezen alkalmassági vizsgálatok hiányában a munkavállaló nem foglalkoztatható. Jogszabály a 
szakképesítés és gyakorlati id  tekintetében a munkaviszony létesítéséhez további feltételeket szabhat meg. 

Ha a munkaviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges (pl. egyes fiatal munkavállalók és a külföldi 
állampolgárok magyarországi munkavégzése esetén), a munkaszerz dés megkötésére csak a hatósági 
engedély beszerzését követ en, és csak az engedélyben rögzített id pontig, határozott id tartamban 
kerülhet sor. 

A munkavállaló munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyt létesíthet (másodállásról beszélünk, ha az egyes munkaid k azonos id tartamra, 
mellékállásról, ha nem azonos id tartamra esnek). A munkavállaló a munkáltatónak köteles bejelenteni, ha 
munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt 
(pl. megbízási, vállalkozási jogviszonyt) létesít. 

A bejelentés alapján a munkáltató a további jogviszony létesítését vagy fenntartását csak akkor tilthatja meg, 
ha az jogos gazdasági érdekeit (pl. piaci pozícióit) veszélyezteti, illet leg versenytilalomba ütközik. 

5. A MUNKAVISZONY ID TARTAMA 

A munkaviszony lehet határozott és határozatlan id tartamú is. Eltér  megállapodás hiányában a 
munkaviszony határozatlan id tartamra jön létre. 

A határozott idej  munkaviszony id tartamát naptárilag, illetve más alkalmas módon kell meghatározni. Ha a 
felek a munkaviszony id tartamát nem határozzák meg naptárilag, akkor a munkáltató köteles tájékoztatni a 
munkavállalót a munkaviszony várható id tartamáról (pl. a beteg vagy más okból bizonytalan id re távollév  
munkavállaló helyettesítése esetén). Ez a határozott id tartam – ideértve a meghosszabbított és az el z  
határozott id re kötött munkaszerz dés megsz nését l számított hat hónapon belül létesített újabb 
határozott idej  munkaviszony tartamát is – az öt évet nem haladhatja meg. A rendeltetésszer  joggyakorlás 
elvébe ütközik azonban, ha a határozott idej  munkaviszony azonos felek közötti ismételt létesítésére, illetve 
meghosszabbítására a határozott idej  foglalkoztatáshoz f z d  jogos munkáltatói érdek nélkül, és a 
munkavállaló jogos érdekének csorbítása céljából kerül sor. Ezen feltételek egyidej , együttes fennállása 
esetén a bírósági ítélkezési gyakorlat a határozott idej  munkaviszonyt határozatlan idej vé min síti. 

Ha a munkaviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges, az általános szabálytól eltér en a 
munkaviszony legfeljebb az engedélyben rögzített id pontig létesíthet . Az engedély meghosszabbítása 
esetén a korábban létesített határozott idej , illet leg az újabb munkaviszony együttes id tartama az öt évet 
meghaladhatja. 

A felek a határozott idej  munkaszerz dést közös megegyezéssel határozatlanná alakíthatják át. 
Megállapodás nélkül is átalakul a határozott idej  munkaviszony határozatlan idej vé, ha a munkavállaló az 
id tartam lejártát követ en legalább egy munkanapot közvetlen vezet je tudtával tovább dolgozik. A 30 
napos vagy ennél rövidebb id re létesített munkaviszony azonban ilyen esetben is csak annyi id vel 
hosszabbodik meg, amilyen id tartamra eredetileg létrehozták. Ezen általános szabály azonban a 
választással keletkezett, illetve a hatósági engedélyen alapuló munkaviszony tekintetében a törvény erejénél 
fogva nem alkalmazható. 
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A felek közös megegyezéssel a határozatlan idej  szerz dést is határozott idej vé módosíthatják, bár ezen 
megállapodás megtámadható (általában nem rendeltetésszer  joggyakorlás áll a háttérben a munkáltató 
részér l, a Legfels bb Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint). 

6. PRÓBAID  

A munkaviszony létesítésekor próbaid  a határozatlan és a határozott idej  munkaszerz désben is 
kiköthet . A próbaid  tartama 30 nap, azonban a felek ennél rövidebb, vagy hosszabb, de legfeljebb 3 hónapig 
terjed  próbaid t is megállapíthatnak. A próbaid  meghosszabbítása tilos. A próbaid  alatt a munkaviszonyt 
bármelyik fél egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, azonnali hatállyal, indoklás nélkül megszüntetheti. 

7. A MUNKASZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSA 

A munkáltató és a munkavállaló a munkaszerz dést csak egyez  akarattal (közös megegyezéssel) 
módosíthatja. A munkaszerz dés módosítására a megkötésre vonatkozó szabályokat kell megfelel en 
alkalmazni. 

A törvény meghatározott esetekben a munkáltatót terhel  kötelezettségként írja el  a munkaszerz dés 
módosítását. Így pl. a munkavállaló munkabérét a gyermek, továbbá a közeli hozzátartozó ápolása, 
gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságot követ en a munkáltatónál az azonos 
munkakörrel és gyakorlattal rendelkez  munkavállalók részére id közben megvalósított átlagos éves 
bérfejlesztésnek megfelel en kell módosítani. Ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen 
megvalósult átlagos, éves bérfejlesztés mértéke az irányadó. A kötelez  munkaszerz dés-módosítás 
további esetét jelenti az Mt. azon szabálya, amely szerint a n t terhessége megállapításától gyermeke 
egyéves koráig – munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi véleménybemutatása alapján – az 
állapotának egészségügyi szempontból megfelel  munkakörbe kell ideiglenesen áthelyezni, vagy meglév  
munkakörében a munkafeltételeket kell megfelel en módosítani. Az új munkakör kijelöléséhez a 
munkavállaló hozzájárulása szükséges. Ha a munkáltató nem tud az egészségi állapotának megfelel  
munkakört biztosítani, akkor a n t a munkavégzés alól fel kell menteni. A 8/1983.(VI.29.) EÜM-PM együttes 
rendeletben foglaltak szerint a munkáltató a munkaviszony fennállása alatt megváltozott munkaképesség vé 
vált munkavállalót az egészségi állapotának megfelel  munkakörben köteles tovább foglalkoztatni. Ha a 
megváltozott munkaképesség  munkavállaló eredeti munkakörében tovább nem foglalkoztatható, a 
munkáltató köteles a munkaszerz dést – a munkavállaló hozzájárulásával – úgy módosítani, hogy az új 
munkakör a munkavállaló egészségi állapotának megfeleljen. 

Nem min sül a munkaszerz dés módosításának, ha a munkavállaló – a munkáltató m ködésével 
összefügg  okból, ideiglenesen – a munkáltató utasítása alapján, eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti 
munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el (átirányítás). Az átirányítás a munkavállalóra 
nézve – különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire 
tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat.  

Az átirányítás várható id tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. Az átirányítás alapján történ  
munkavégzés id tartama – kollektív szerz dés eltér  rendelkezése hiányában – nem haladhatja meg naptári 
évenként a negyvennégy munkanapot. Egy naptári éven belül a több alkalommal elrendelt átirányítások 
id tartamát össze kell számítani. 

Szintén nem min sül a munkaszerz dés módosításának, ha a munkavállalónak a munkáltató gazdasági 
érdekei miatt, és a munkáltató utasítására, ideiglenesen, a munkaszerz dés szerinti szokásos 
munkavégzési helyen kívül kell munkát végeznie. A munkaszerz désben meghatározott munkahelyen kívüli 
munkavégzés esetei a kiküldetés, kirendelés, illetve az átengedés (ez utóbbi jogintézményt az Mt. 150. §-a 
szabályozza, bár ezen fogalmat a törvény nem használja). Egy naptári éven belül az átirányítás, a 
kiküldetés, kirendelés, illetve az átengedés id tartamát össze kell számítani, és ezek együttes id tartama – 
kollektív szerz dés eltér  rendelkezése hiányában – a 110 munkanapot nem haladhatja meg. 

Ha a munkavállaló kezdeményezi a munkaszerz dés módosítását – teljes vagy részmunkaid s 
foglalkoztatás, a foglalkoztatás határozatlan id tartama vonatkozásában –, akkor a munkáltató mérlegelési 
jogkörében eljárva dönt a módosítási ajánlat elfogadásáról. A döntése során a munkáltató figyelembe veszi a 
munkaszervezési körülményeket, jogos érdekeit, a gazdaságos m ködést és a munkakör betöltésének 
szempontjait. A munkáltató a döntésér l 15 napon belül köteles a munkavállalót tájékoztatni. 

8. A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZ  JOGUTÓDLÁS 

A munkáltató személyében bekövetkez  jogutódlásnak min sül a jogszabályon alapuló jogutódlás, valamint 
a munkáltató anyagi, illetve nem anyagi er forrásai elkülönített, szervezett csoportjának (például gazdasági 
egység, üzem, üzlet, telephely, munkahely, illetve ezek része) a további m ködtetés, illetve az újbóli 
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beindítás céljából, az Mt. hatálya alá tartozó szervezet vagy személy számára történ , megállapodáson 
alapuló átadása és átvétele. 

Jogutódlás esetén az annak id pontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelességek a 
jogutódlás id pontjában a jogel dr l a jogutód munkáltatóra szállnak át, a munkavállalók munkajogi helyzete 
változatlan marad. Ezen jogokról és kötelezettségekr l a jogel d munkáltató a jogutódlást megel z en köteles 
tájékoztatni a jogutód munkáltatót. A jogel d és jogutód munkáltató – legkés bb a jogutódlást megel z en 
tizenöt nappal – köteles tájékoztatni a munkavállalók érdekképviseleti szervezetét a jogutódlás id pontjáról, 
okáról, a munkavállalókat érint  jogi, gazdasági és szociális következményeir l, továbbá köteles 
konzultációt kezdeményezni a munkavállalókat érint  tervbe vett egyéb intézkedésekr l. 

9. A MUNKAVISZONY MEGSZ NÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

A munkaviszony „automatikusan", a felek akaratától függetlenül megsz nik: 

 a munkavállaló halálával, 

 a munkáltató jogutód nélküli megsz nésével, 

 a határozott id  lejártával, 

 ha az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató személye azért változik meg, mert a munkáltató egésze 
vagy egy része a közalkalmazottak jogállásáról vagy a köztisztvisel k jogállásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra. 

A munkaviszony megszüntetésér l akkor beszélhetünk, ha a munkaviszony a felek egyoldalú, vagy 
egybehangzó szándéka és jognyilatkozata alapján, illet leg magatartásuk következményeként sz nik meg. 

A munkaviszony megszüntethet : 

 a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével, 

 rendes felmondással, 

 rendkívüli felmondással, 

 azonnali hatállyal a próbaid  alatt, 

 a határozott idej  munkaviszony a munkáltató egyoldalú jognyilatkozatával, ha a munkavállalónak a 
határozott id b l még hátralév , de legfeljebb egyévi id tartamra járó átlagkeresetet megfizeti. 

A munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatokat írásba kell foglalni. Ezen 
rendelkezést l érvényesen nem lehet eltérni. 

9.1. A munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel 

A munkáltató és a munkavállaló írásba foglalt egybehangzó, befolyásmentes akaratnyilvánítással, azaz 
közös megegyezéssel a közöttük fennálló munkaviszonyt bármikor megszüntetheti. Megállapodásuknak 
kifejezetten tartalmazni kell a munkaviszony megszüntetésére irányuló közös szándékot, és a munkaviszony 
megszüntetésének id pontját. A törvény e megszüntetési mód vonatkozásában id beli korlátot nem állapít 
meg, erre sor kerülhet a munkavállaló szabadsága illet leg keres képtelensége idején is. 

9.2. A rendes felmondás 

A határozatlan idej  munkaviszonyt mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló megszüntetheti rendes 
felmondással. A felmondást írásba kell foglalni, enélkül a jognyilatkozat érvénytelen. A felmondás akkor válik 
hatályossá, ha azt az érdekeltnek, vagy az átvételre jogosultnak átadják. A felmondás a közlést követ en 
csak a másik fél hozzájárulásával vonható vissza. 

A munkavállaló rendes felmondására a törvény nem tartalmaz korlátozó rendelkezéseket. A munkavállaló 
tehát határozatlan id tartamú munkaviszonyát rendes felmondással bármikor (pl. a szabadsága, illetve a 
betegállománya alatt is), írásbeli jognyilatkozattal, indokolás nélkül megszüntetheti. 

A munkavállaló rendes felmondása esetén azonban – eltér en a munkáltatói rendes felmondás szabályaitól 
– a felmondási id  teljes id tartamát köteles munkában tölteni. A munkáltató azonban a munkavállalót a 
felmondási id  egészére, vagy meghatározott részére a munkavégzés alól mentesítheti. Ha a munkavállaló a 
munkáltató engedélye alapján mentesül a munkavégzés alól, az emiatt kies  munkaid re megállapodásuk 
szerint illeti meg díjazás. A felmondási id  letöltése nélküli munkavállalói rendes felmondás jogellenes, a 
munkáltató az ebb l ered  igényét a munkavállalóval szemben érvényesítheti. 

A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a döntését megindokolni, az indokolásból a felmondás 
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okának világosan ki kell t nnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszer ségét a 
munkáltatónak kell bizonyítania. A munkáltatói rendes felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, 
a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató m ködésével összefügg  ok lehet. Az 
általános szabálytól eltér en, indokolás nélkül mondhat fel a munkáltató, ha a munkavállaló öregségi 
nyugdíjra szerzett jogosultságot vagy – a rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíj kivételével – bármilyen 
nyugdíjban részesül. Az Mt. szabályai szerint a munkavállaló akkor min sül nyugdíjasnak, ha 

 a hatvankettedik életévét betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati id vel rendelkezik 
(öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve 

 az el z  pontban említett korhatár betöltése el tt öregségi nyugdíjban, vagy 

 korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy 

 el rehozott (csökkentett összeg  el rehozott) öregségi nyugdíjban, vagy 

 szolgálati nyugdíjban, vagy 

 korengedményes nyugdíjban, vagy 

 más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá es  nyugellátásban, illet leg 

 rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül, azaz a nyugellátást kérelmére megállapították. 

A munkáltató rendes felmondáshoz f z d  jogának gyakorlását bizonyos körülmények fennállása korlátozza, 
illet leg kizárja. A munkáltató a munkaviszonyt csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg rendes 
felmondással, ha a munkavállaló védett korú, azaz az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megel z  5 éven 
belül. A különös indok felmerülhet a munkáltató gazdálkodásával kapcsolatban, de lehet a munkavállaló 
személyével kapcsolatos súlyos ok is. További felmondási korlátozások érvényesülnek a választott 
szakszervezeti tisztségvisel vel és az üzemi tanács tagjával, illet leg a megváltozott munkaképesség  
munkavállalóval kapcsolatosan is. 

Az Mt.-ben felsorolt felmondási tilalmak fennállása alatt a munkáltató nem szüntetheti meg rendes 
felmondással a munkaviszonyt. Ez azt jelenti, hogy a felmondás a védettség id tartama alatt nem 
kézbesíthet  (közölhet ), a felmondási id  csak a védettség megsz nését követ  id pontban kezd dhet. A 
felmondási tilalmak fennállását a felmondás közlésének, csoportos létszámcsökkentés esetén a munkáltató 
el zetes tájékoztatása közlésének id pontjában kell vizsgálni. A felmondási tilalom ideje alatt közölt 
felmondás, illetve tájékoztatás esetén a munkaviszony megszüntetése jogellenesnek min sül. 
 

A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban meghatározott 
id tartamok alatt: 

 a betegség miatti keres képtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követ  egy év, 
továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keres képtelenség alatt a 
táppénzre való jogosultság, 

 a beteg gyermek ápolására igénybe vett táppénzes állomány, 

 a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság, 

 az emberi reprodukciós eljárással összefügg  kezelés, a terhesség, a szülést követ  három 
hónap, illetve a szülési szabadság, 

 a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság, 

 a sor- vagy tartalékos katonai szolgálat, a polgári szolgálat id tartama alatt. 

A felmondási id , ha a felmondási védelem id tartama a tizenöt napot meghaladja, ezt követ en csak tizenöt 
nap, ha a felmondási védelem id tartama a harminc napot meghaladja, ezt követ en csak harminc nap 
elteltével kezd dhet el. Nem illeti meg felmondási védelem a nyugdíjasnak min sül  munkavállalót. 

Felmondási tilalmat más jogszabály, a kollektív szerz dés vagy a munkaszerz dés is tartalmazhatja. A 
megváltozott munkaképesség  dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983.(VI.29.) 
EÜM-PM együttes rendelet szabályai szerint - az Mt.-ben meghatározott felmondási tilalmak mellett - pl. 
nem lehet rendes felmondással megszüntetni a munkaviszonyát, bedolgozói jogviszonyát a megváltozott 
munkaképesség  munkavállalónak, ha munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot eléri, de 
öregségi vagy rokkantsági nyugdíjban, illet leg egyéb nyugdíjszer  ellátásban nem részesül. 

 



Munkaerő-piaci mentor – kézikönyv

19

A munkáltató rendes felmondását, az Mt.-ben meghatározott kivételekt l eltekintve, köteles megindokolni. A 
felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, 
illetve a munkáltató m ködésével összefügg  ok lehet. Az indoklás nélküli felmondás esetén a 
munkaviszony megszüntetése jogellenes. Mell zhet  a rendes felmondás indoklása, ha a munkavállaló 
nyugdíjasnak min sül, kivéve, ha rokkantsági nyugdíjban részesül. 

A munkavállalót a munkáltató rendes felmondása esetén felmondási id  illeti meg. Ezen jogintézmény azt a 
célt szolgálja, hogy a munkáltató pótolja a kiesett munkaer t, a munkavállaló pedig új munkahelyet tudjon 
keresni. A felmondási id  legalább 30 nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg. A törvényben 
meghatározott minimális és maximális id tartamnál sem rövidebb, sem hosszabb felmondási id t a felek, 
illetve kollektív szerz dés érvényesen nem állapíthat meg. A felmondási id  a munkáltatónál 
munkaviszonyban töltött 

 három év után öt nappal, 

 öt év után tizenöt nappal, 

 nyolc év után húsz nappal, 

 tíz év után huszonöt nappal, 

 tizenöt év után harminc nappal, 

 tizennyolc év után negyven nappal, 

 húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik. 

Az itt megállapított mértékekhez képest akár kollektív szerz dés, akár egyéb megállapodás kedvez bb, de a 
törvényi maximumot meg nem haladó mérték  felmondási id t állapíthat meg a dolgozóra nézve. 

A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót a munkavégzés alól felmenteni. A 
felmentési id  mértéke a felmondási id  fele. Emellett azonban a munkáltató mérlegelési jogkörében hozott 
döntés vagy kollektív szerz dés, illetve munkaszerz dés ilyen irányú rendelkezése esetén a felmondási id  
teljes terjedelmére felmentheti a munkavállalót a munkavégzés alól. A felmondási id  munkában töltött 
idejére munkabér, míg a munkavégzés alóli felmentés id tartamára átlagkereset jár. 

9.3. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok 

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó rendelkezéseket 1997. július 1-ig a foglalkoztatás 
el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. tartalmazta. Az európai jogharmo-
nizáció követelményrendszerének megfelelve, ezen id ponttól kezd d  hatállyal a csoportos 
létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok beépítésre kerültek az Mt. hatályos szövegébe. Ezen kodifikációs 
megoldás további indokát az jelentette, hogy e jogintézményre is vonatkoznak a munkaviszony 
megszüntetésének általános szabályai. 

Létszámleépítésnek az a munkáltatói intézkedés min sül, amellyel viszonylag rövid id n belül, egységes 
akarat-elhatározással több, az Mt.-ben meghatározott létszámú munkavállaló munkaviszonyát szünteti meg a 
munkáltató. 

Az Mt. hatályos rendelkezései szerint csoportos létszámcsökkentésr l akkor beszélhetünk, ha a munkáltató a 
döntést megel z  féléves átlagos statisztikai létszáma alapján, differenciáltan megállapított foglalkoztatási 
kategóriánként legalább tíz, legalább a munkavállalók 10%-a, illet leg legalább harminc munkavállaló 
munkaviszonyát kívánja harmincnapos id szakon belül, a m ködésével összefügg  ok miatt megszüntetni. 
Ha a munkáltatónak több telephelye van, a létszámra vonatkozó feltételek fennállását telephelyenként kell 
megállapítani. Az egyes telephelyek munkavállalói létszámát össze kell számítani, ha ugyanazon munkaügyi 
központ illetékességi területén találhatók. 

A csoportos létszámleépítés megalapozott és körültekint  el készítése, a munkáltatók és a munkavállalók 
érdekeit is figyelembe vev  döntés meghozatala el tt a munkáltató köteles a munkavállalók képvisel ivel 
konzultációt kezdeményezni. A konzultációs kötelezettség a jogutód nélkül megsz n  munkáltató esetében 
a munkáltató felszámolóját, illetve végelszámolóját terheli. Az Mt. rögzíti, hogy a konzultációt megel z en a 
munkáltató milyen tényeket és körülményeket köteles el zetesen írásban közölni a munkavállalók 
képvisel ivel. További garancia az érdemi tárgyalásokra, hogy a konzultációs kötelezettség megszegése 
esetén az üzemi tanács, illetve a szakszervezet a jogsértés megállapítása érdekében a bírósághoz 
fordulhat. A konzultációs kötelezettség megsértésével közölt rendes felmondás jogellenes. 

A csoportos létszámleépítés végrehajtása során a munkáltatónak több alkalommal kell a területileg illetékes 
munkaügyi központot írásban tájékoztatnia. Els  alkalommal a munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre 
vonatkozó szándékáról a törvény által meghatározott határid ben – a munkavállalók képvisel ivel 
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lefolytatandó konzultációt megel z en legalább hét nappal – értesíti a munkaügyi központot. Az írásbeli 
tájékoztatásban rögzítend  adatok körét a törvény tételesen meghatározza. 

Így a tájékoztatás tartalmazza:  

 a tervezett csoportos létszámcsökkentés okait, 

 foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett 
munkavállalók létszámát, a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett id tartamát és id beni 
ütemezését, 

 a kiválasztás szempontjait, 

 a munkaviszony megszüntetésével járó, a jogszabályban, illetve a kollektív szerz désben megha-
tározottól eltér  juttatás feltételeit, mértéke meghatározásának módját. 

A munkaügyi központnak els  alkalommal küldött írásbeli tájékoztatás tartalma és határideje a munkavállalók 
képvisel i részére átadott tájékoztatás tartalmával és határidejével megegyezik. 

A munkáltató második alkalommal a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntését követ en köteles a 
területileg illetékes munkaügyi központot írásban tájékoztatni. A munkáltató e második tájékoztatást a 
rendes felmondásoknak, illetve a határozott idej  munkaviszonyok egyoldalú megszüntetésére vonatkozó 
jognyilatkozatoknak a közlését megel z en legalább harminc nappal köteles a munkaügyi központnak 
megküldeni. Az írásbeli tájékoztatásban rögzíteni kell a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók 
személyi adatait (ideértve a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét is), utolsó munkakörét, szakképzettségét 
és átlagkeresetét. A munkáltató az érintett munkavállalókat is köteles írásban tájékoztatni a csoportos 
létszámleépítésr l, a munkaügyi központnak megküldend  értesítéssel megegyez  határid ben. A 
munkavállalóknak kiadott tájékoztatás másodpéldányát meg kell küldeni a munkavállalók képvisel inek, és 
az illetékes munkaügyi központnak is. Az el zetes tájékoztatási kötelezettség megsértésével meghozott 
munkáltatói intézkedés jogellenes. 

9.4. A végkielégítés 

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód 
nélküli megsz nése következtében sz nik meg. Ezen általános szabálytól eltér en nem jár végkielégítés a 
munkavállalónak, ha legkés bb a munkaviszony megsz nésének id pontjában nyugdíjasnak min sül. A 
végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a munkáltatónál legalább három évi 
id tartamban fennálljon. 

A végkielégítés mértéke: 

 legalább három év esetén egy havi, 

 legalább öt év esetén két havi, 

 legalább tíz év esetén három havi, 

 legalább tizenöt év esetén négy havi, 

 legalább húsz év esetén öt havi, 

 legalább huszonöt év esetén hat havi átlagkereset összege. 

A végkielégítés mértéke további három havi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló 
munkaviszonya rendes felmondással, az öregségi nyugdíjra vagy korkedvezményes öregségi nyugdíjra való 
jogosultság megszerzését megel z  öt éven belül sz nik meg. Nem illeti meg az emelt összeg  
végkielégítés a munkavállalót, ha az öregségi nyugdíjra vagy korkedvezményes öregségi nyugdíjra való 
jogosultság alapján korábban már emelt összeg  végkielégítésben részesült. 

Kollektív szerz dés, illetve a munkaszerz dés a törvényben meghatározott mértéknél kedvez bb mérték  
végkielégítést is megállapíthat. 

9.5. A rendkívüli felmondás 

Rendkívüli felmondással mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló megszüntetheti a határozott és a 
határozatlan id tartamra létesített munkaviszonyt. A rendkívüli felmondás a munkaviszony másik alanyához 
címzett olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely a másik fél hozzájárulása nélkül, azonnali hatállyal, vagy az 
intézkedést követ , a törvényben meghatározott határid n belül szünteti meg a munkaviszonyt. A rendkívüli 
felmondás nem lehet visszamen leges hatályú, és a közlést követ  visszavonásához a másik fél 
hozzájárulása szükséges. 
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A munkaviszony egyoldalú megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot írásba kell foglalni. Ezen kötelezettség 
elmulasztása esetén a jognyilatkozat érvénytelen, a felek között a munkaviszony továbbra is fennáll. 

A rendkívüli felmondás indoklásával kapcsolatosan az Mt. a rendes felmondás szabályainak megfelel  
alkalmazását írja el . A munkáltató rendkívüli felmondása esetén, ha az indoklásból nem állapítható meg a 
munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésének oka, vagy a megjelölt ok valótlan, a munkáltató egyoldalú 
intézkedése jogellenes. 

A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél  
 

 a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlan-
sággal, jelent s mértékben megszegi, vagy 

 egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 
 
A törvény a rendkívüli felmondás alapjául szolgáló okokat tételesen nem sorolja fel, azonban kollektív 
szerz dés, illet leg a felek megállapodása a rendkívüli felmondás alapjául szolgáló eseteket példálózó 
jelleggel meghatározhatja. A kialakult ítélkezési gyakorlat szerint a munkavállalói rendkívüli felmondást 
megalapozó munkáltatói kötelezettségszegésnek tekinthet  különösen, ha a munkáltató nem fizet 
munkabért, a munkaszerz désben foglalt munkabérnél kevesebbet fizet, vagy nem biztosítja a munkavállaló 
számára az egészséges, biztonságos munkafeltételeket, és ezzel a munkavállaló további munkavégzése 
egészségét, testi épségét veszélyezteti. 

A munkáltatói rendkívüli felmondást megalapozó munkáltatói kötelezettségszegésnek tekinthet  különösen, 
ha a munkavállaló a munkáltató sérelmére b ncselekményt követ el, a munkáltató gazdasági érdekeit 
veszélyezteti, a konkurens munkáltatóval összejátszik, igazolatlanul mulaszt, a munkáltató vagyonát 
eltulajdonítja, vagy a munkáltató vagyonával egyébként visszaél, a munkaid ben szeszesitalt fogyaszt, vagy 
ittas állapotban van, illet leg a munkafegyelmet durván megsérti. 

A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést l számított 15 napon 
belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztét l számított 1 éven belül, b ncselekmény elkövetése esetén a 
büntethet ség elévüléséig lehet gyakorolni. Ezen határid k jogveszt  jelleg ek, ezért ezek lejártát követ en 
a rendkívüli felmondás joga akkor sem gyakorolható, ha egyébként maga a rendkívüli felmondás jogszer  
lenne. 

A rendkívüli felmondás a munkaviszonyt azonnali hatállyal szünteti meg. A munkáltató rendkívüli felmondása 
esetén a munkavállalót felmondási id , felmondási id re járó átlagkereset, végkielégítés nem illeti meg, a 
felmondás közlésének id pontjától díjazásra sem jogosult. Ezzel szemben a munkavállaló rendkívüli 
felmondása esetén a munkáltató köteles a munkavállalót olyan helyzetbe hozni, mintha a munkaviszonya 
munkáltatói rendes felmondással sz nt volna meg. Köteles a munkavállalónak kifizetni annyi id re járó 
átlagkeresetet és végkielégítést, amennyi a munkáltató rendes felmondása esetén járna. A munkavállaló 
követelheti felmerült kárának megtérítését is. 

9.6. A munkaviszony megszüntetése a próbaid  alatt 

A próbaid  alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti. Nem 
akadályozza a munkaviszony ilyen módon történ  megszüntetését a munkavállaló táppénzes állománya, 
keres képtelensége, terhessége stb. A munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot azonban a 
próbaid  alatt is írásba kell foglalni. 

9.7. A határozott id tartamú munkaviszony megszüntetése 

A határozott id re szóló munkaviszony az Mt. általános szabálya szerint csak közös megegyezéssel, vagy 
rendkívüli felmondással, illet leg próbaid  kikötése esetén a próbaid  alatt, azonnali hatállyal szüntethet  
meg. Ett l eltér en a munkáltató a határozott id re alkalmazott munkavállaló munkaviszonyát – a rendkívüli 
felmondáson kívül – egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntetheti, ha a munkavállalót kártalanítja, azaz a 
hátralév  id re járó, de legfeljebb egyévi átlagkeresetét el re megfizeti. Ebben a speciális esetben a 
munkaviszony nem az eredeti munkaszerz désben, hanem a munkáltató egyoldalú jognyilatkozatában 
megjelölt id pontban sz nik meg. 

9.8. A munkaviszony megsz nése és megszüntetése esetén irányadó eljárási szabályok 

A munkaviszony megsz nésekor vagy megszüntetésekor a munkavállalónak – az együttm ködési 
kötelezettség elvéb l következ en – „rendezett helyzetet” kell maga után hagynia. Ennek körébe tartozik a 
munkakör átadása, illet leg a munkáltatóval történ  elszámolás. Ez utóbbi a követelések és tartozások 
kölcsönös számba vételére terjed ki, ez azonban nem jelent a munkáltató számára felhatalmazást a  
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munkáltatói követelések munkabérb l történ  levonására. A munkáltatót terhel  együttm ködési 
kötelezettség abban jelentkezik, hogy az elszámolás és a munkakör átadás feltételeit megfelel en biztosítsa. 

A munkaviszony megszüntetésekor az utolsó munkában töltött napon a munkavállaló részére ki kell fizetni 
munkabérét, egyéb járandóságait, és ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban és más 
jogszabályokban el írt igazolásokat is. Nem követelhet ek vissza ezek a kifizetések, ha a munkavállalót már 
végleg felmentik a munkavégzés alól, és ezt követ en munkavégzéssel járó jogviszonyt létesít. Ha a 
munkaviszony megsz nése és az utolsó munkában töltött nap nem azonos napra esik, a munkáltató köteles 
az elszámolási kötelezettségének az utolsó munkában töltött napon eleget tenni. 

A munkavállaló részére igazolást kell kiállítani:  

 a munkáltatónál munkaviszonyban töltött id  tartamáról, 

 a munkavállaló munkabérét terhel  tartozásokról, illet leg arról is, hogy ha a munkabért nem terheli 
tartozás, 

 a betegszabadság tárgyévben igénybe vett mértékér l.  

A munkavállaló részére kiadandó egyéb igazolások:  

 az egészségügyi törzslap, 

 a levont adóel legr l szóló igazolás, 

 a munkanélküliek ellátásáról szóló igazolólap, 

 a társadalombiztosítási igazolvány, 

 a munkavállaló kérelmére kiállított m ködési bizonyítvány (ennek tartalmaznia kell a munkavállaló 
által betöltött munkakört és a munkavállaló munkájának az értékelését). 

9.9. A munkaviszony jogellenes megszüntetése 

A munkaviszony jogellenes megszüntetése mind a munkáltató, mind a munkavállaló részér l megvalósulhat. 

A munkáltató akkor szünteti meg jogellenesen a határozatlan id tartamú munkaviszonyt, ha megsérti a 
rendes vagy rendkívüli felmondásra vonatkozó szabályokat. A határozott id tartamú munkaviszony 
megszüntetése a munkáltató részér l akkor jogellenes, ha a rendkívüli felmondási jog gyakorlása jogellenes, 
vagy a határozott id b l még hátralév  id re a munkavállalónak járó átlagkeresetet el re nem fizeti meg. 

Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, a 
munkavállalót – kérelmére – olyan helyzetbe kell hozni, mintha munkaviszonya meg sem sz nt volna. Ennek 
megfelel en a munkavállalót eredeti munkakörében tovább kell foglalkoztatni, meg kell téríteni elmaradt 
munkabérét, egyéb járandóságait, felmerült kárát. A munkavállalót elmaradt munkabér címén átlagkeresete 
illeti meg. Nem kell azonban megtéríteni a munkabérnek, egyéb járandóságnak, a kárnak azt a részét, ami 
máshonnan megtérül. A bíróság pl. a jogellenes felmondás hatálytalanítása esetén az elmaradt munkabér 
kiszámításakor nem hagyhatja figyelmen kívül a munkavállalónak kifizetett munkanélküli járadék, 
álláskeresési járadék, álláskeresési segély összegét. 

Az Mt. fenti szabályához kapcsolódik a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény egyik – a jogellenesen eljáró munkáltató számára további szankciót kilátásba helyez  – 
rendelkezése. Ennek alapján, ha a bíróság joger sen megállapítja, hogy a munkáltató a munkavállaló 
munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, a munkáltató köteles a bíróság határozatának joger re 
emelkedéséig az érintett részére kifizetett munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 
és annak járulékai összegét a Munkaer -piaci Alap szolidaritási alaprészébe befizetni. 

Az Mt. szabályai lehet vé teszik, hogy a munkavállaló munkaviszonyának jogellenes megszüntetése esetén 
a munkáltató kérje a munkavállaló eredeti munkakörbe történ  visszahelyezésének mell zését. A bíróság a 
kérelemr l mérlegelési jogkörben dönt, a visszahelyezés mell zése nem kötelez . A bíróság a kialakult 
ítélkezési gyakorlat szerint akkor mell zi az eredeti munkakörbe történ  visszahelyezést, ha a munkavállaló 
további foglalkoztatása a munkáltatótól nem várható el. Nem mell zhet  azonban a visszahelyezés, ha a 
munkáltató felmondási jogát a rendeltetésszer  joggyakorlás vagy az egyenl  bánásmód követelményébe, 
továbbá felmondási tilalomba ütköz  módon gyakorolta, illetve ha a munkáltató a választott szakszervezeti 
tisztségvisel  munkaviszonyát szünteti meg jogellenesen. 

Ha a munkavállaló nem kéri, vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mell zi a munkavállaló eredeti 
munkakörébe történ  visszahelyezését, a bíróság – az eset összes körülményének mérlegelése alapján – a 
munkáltatót a munkavállaló legalább két, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelel  összeg 
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megfizetésére kötelezi. Ebben az esetben a munkaviszony a jogellenességet megállapító határozat joger re 
emelkedése napján sz nik meg. 

A munkavállaló akkor szünteti meg jogellenesen a határozatlan id tartamú munkaviszonyát, ha 
jognyilatkozatát nem foglalja írásba, ha rendes felmondásakor a felmondási id t részben vagy egészben 
nem tölti le, továbbá, ha rendkívüli felmondási jogát az Mt. rendelkezéseinek megszegésével, vagy rendeltetés 
ellenesen gyakorolja. 

A határozott idej  munkaviszonyt a munkavállaló csak rendkívüli felmondással, próbaid  kikötése esetén a 
próbaid  alatt azonnali hatállyal, illetve közös megegyezés alapján szüntetheti meg jogszer en. Ha ett l 
eltér  módon szünteti meg a határozott idej  munkaviszonyát, eljárása jogellenesnek min sül. 

A határozatlan id tartamú munkaviszony jogellenes megszüntetésének szankciójaként a munkavállaló 
köteles a munkáltatónak a felmondási id re járó átlagkeresetének megfelel  összeget megfizetni. Ezen felül a 
munkáltató a munkavállaló jogellenes munkaviszony megszüntetésével összefüggésben keletkezett 
kárának megtérítését is igényelheti. 

A határozott idej  munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye a fentiekt l csak 
annyiban eltér , hogy ha a határozott id b l még hátralév  id tartam rövidebb, mint a munkavállaló 
felmondási ideje, a munkáltató csak a hátralév  id re járó átlagkereset megfizetését követelheti. 

10. A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI 

10.1. A munkáltató kötelezettségei 

Az Mt. a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések körében szabályozza a munkáltatót a munkaviszonnyal 
összefüggésben terhel  f  kötelezettségeket. 

10.1.1. A munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége 

A munkáltató az Mt. szabályai szerint fennálló foglalkoztatási kötelezettsége alapján köteles a munkavállalót a 
munkavégzési helyén, a munkakörbe tartozó munkával ellátni, valamint a munkavégzés feltételeit 
biztosítani. 

A munkavállaló munkával való ellátásának, foglalkoztatásának kötelezettsége a munkaviszony fennállása 
alatt folyamatosan fennáll. Ha a felek eltér en nem állapodtak meg, a munkavállalót a munkaszerz dés 
megkötése napját követ  munkanaptól kell foglalkoztatni a munkaszerz désben megjelölt munkakörben. 

Abban az esetben, ha a munkáltató m ködési körében felmerült okból (pl. megrendelés hiánya, anyaghiány 
stb.) nem tud a munkavállaló számára a rá vonatkozó munkarend szerinti munkaid ben munkát biztosítani, 
az emiatt kiesett id re, azaz az állásid re a munkavállalót személyi alapbére illeti meg. 

Ha a munkáltató gazdálkodási körülményei ideiglenesen megváltoztak, gazdaságilag indokolt esetben a 
munkavállaló a munkakörébe nem tartozó, illet leg az állandó munkavégzési helyén kívüli munkát is köteles 
elvégezni. 

Ha a munkáltató gazdálkodásának körülményei és feltételei véglegesen úgy változtak meg, hogy ennek 
következtében átszervezést, létszámleépítést kell végrehajtani, és a munkavállaló munkavégzésére a 
továbbiakban nincs szükség, a munkáltató jogszer en élhet a rendes felmondás jogával. 

10.1.2. A munkavégzés feltételeinek biztosítása 

A munkáltató a munkavégzés feltételeinek biztosítása keretében köteles az egészséges és biztonságos 
munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit megteremteni, illet leg a munkát úgy szerveznie, hogy a 
munkavállaló a munkából ered  jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja. A munkáltató köteles 
továbbá a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, illet leg 
a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. 

A munkáltatónak gondoskodnia kell a munkavégzés helyének, az ahhoz kapcsolódó berendezések és 
anyagok biztonságáról, valamint a munkavállalók egészségvédelmér l. A munkáltató a munkavégzés 
egészséges és biztonságos feltételeinek biztosításával összefügg  kötelezettségeinek teljesítése során a 
munkavédelmi törvényben (1993. évi XCIII. tv.), illet leg a munkaviszonyra vonatkozó egyéb 
jogszabályokban foglaltakat köteles betartani. 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjér l a 3/2002. (II.8.) SZCSM–EÜM együttes 
rendelet, a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekr l a 2/1998.(I.16.) MÜM 
rendelet, a képerny  el tti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeir l az 
50/1999. (XI.3.) EÜM rendelet tartalmaz el írásokat. 
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A munkavégzés személyi feltételeinek megteremtése is a munkáltató kötelezettségét képezi. Ezen 
kötelezettségéb l fakadóan egyrészt gondoskodnia kell, hogy csak a munkakör betöltésére egészségügyi 
szempontból alkalmas, a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel rendelkez  munkavállaló 
kerüljön foglalkoztatásra. A 33/1998.(VI.24.) NM rendelet alapján a munkáltató minden foglalkoztatni kívánt 
személy esetében a munkavégzés megkezdése el tt el zetes, illet leg a rendeletben meghatározott egyes 
munkakörök esetében id szakos, személyi higiénés, illetve soron kívüli egészségügyi alkalmassági 
vizsgálatot köteles elvégeztetni. 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése körébe tartozik a munkahelyi rend 
és a munkafegyelem fenntartása a munkáltató részér l, illet leg annak biztosítása, hogy az egyes 
munkafolyamatok ellátásához a szükséges létszámú és képzettség  munkavállaló álljon rendelkezésre. 

10.1.3. A munkáltató munkaszervezési kötelezettsége 
A munkáltató köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból ered  jogait 
gyakorolhassa, kötelezettségeit pedig teljesíthesse. A munka megszervezésén kívül a munkáltató, 
iránymutatási kötelezettsége keretében, köteles a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges 
tájékoztatást és irányítást is megadni. Ez a munkáltatói kötelezettség nem csak a munkavállaló munkába 
lépésekor, hanem új munkaköri feladatok esetén, illet leg a munkaviszony egész tartama alatt, 
folyamatosan fennáll. A munkáltató irányítási kötelezettségének elmulasztása azonban önmagában nem 
zárja ki a munkavállaló szakszer tlen munkavégzéséért fennálló felel sségét. 

Az iránymutatási kötelezettség teljesítéseként a munkáltató – a munkáltatói jogkör gyakorlója útján – egyben 
utasítási jogát gyakorolja. Ha az utasítást nem az arra jogosított személy vagy szerv adta, az utasítás 
érvénytelen, a munkavállalónak azt általános szabályként nem kell végrehajtania. A munkáltatónak – a 
munkaviszony létesítésekor – a munkavállaló számára közölnie kell, hogy a munkáltatói jogkört mely 
személy vagy szerv gyakorolja. 

A munkáltató a munkavállaló munkavégzésével kapcsolatos irányítási, vezetési, ellen rzési jogát az 
utasítási joga keretében érvényesítheti. Az Mt. közvetlenül nem tartalmaz rendelkezést az utasítás adásának 
formájáról. Az általános szabály szerint a munkaviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatokat alaki kötöttség nélkül 
lehet megtenni. Ennek megfelel en az utasítás történhet szóban és írásban is. A munkáltató utasítási joga 
nem korlátlan, a munkavállaló csak a jogszer  munkáltatói utasítást köteles végrehajtani. 

10.1.4. A munkavállaló szakmai ismeretei megszerzésének biztosítása 

A munkavállalók szakmai ismeretének b vítése hosszabb távon a munkáltató érdeke is, s t bizonyos 
esetekben az ismeretszerzés biztosítása számára kötelezettségként jelentkezik. A munkavégzés 
elrendelésekor figyelemmel kell lenni a munkavállaló képzettségére, és különösen új feladatok 
meghatározása esetén nem zárkózhat el a munkáltató a teljesítéshez szükséges ismeretek megadásától. A 
munkavállalók ismeretei b vítésének módját és kereteit az Mt. nem határozza meg, ezért ez többféle 
formában – pl. iskolarendszer  vagy iskolarendszeren kívüli képzés, oktatási anyagok és segédeszközök 
biztosítása stb. – valósulhat meg. Ha a munkáltató kötelezte a munkavállalót a képzésen, továbbképzésen 
való részvételre, a munkavállaló köteles részt venni, és az el írt vizsgákat letenni, vagy képesítést 
megszerezni. A munkáltatónak ugyanakkor meg kell térítenie a munkavállaló számára a képzéssel, 
továbbképzéssel összefüggésben kies  id re járó munkabérét és költségeit. 

10.1.5. A munkaviszonnyal összefügg  költségek megtérítése 

Az Mt. feltétlen költségtérítési kötelezettséget állapít meg a munkáltató terhére minden olyan esetben, 
amikor a munkavállalónak a munkaviszonyából ered  kötelezettsége teljesítése során szükséges és indokolt 
többletköltsége merül fel. Ilyenek pl. a valamely képzésben való részvételre kötelezett munkavállaló 
tanfolyami díja, utazási, élelmezési, szállás költségek, amelyek a képzésben való részvétellel 
szükségszer en együtt járnak. 

A munkavállalónak azonban olyan költségei is felmerülhetnek, amelyek nem szükségszer en következnek a 
munkaviszonyból, pl., ha a saját szerszámát használja a munkáltatóé helyett, maga gondoskodik a 
munkaruháról, illetve annak tisztántartásáról, stb. Ezeket a költségeket a munkáltató csak akkor köteles 
megtéríteni, ha el zetesen hozzájárult ahhoz, hogy a munkavállaló az el bbiek szerint járjon el, és a 
felmerült költségek szükségesek voltak. A hozzájárulás egyedileg és kollektív szerz désben is megadható. 

A munkába járással összefügg  költségeket külön jogszabályban, a 78/1993.(V.12.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint kell megtéríteni. A munkáltató költségtérítési kötelezettségével kapcsolatos további 
szabályok ismertetésére a munka díjazásával foglalkozó fejezetben kerül sor. 
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10.2. A munkavállaló kötelezettségei 

Az Mt. meghatározza a munkavállaló munkavégzéssel összefügg  legfontosabb kötelezettségeit. 

10.2.1. A megjelenési kötelezettség 

A munkavállaló köteles – többek között – az el írt helyen és id ben, munkára képes állapotban megjelenni 
és a munkaidejét munkában tölteni, illet leg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére 
állni. 

Az el írt hely – a munkavégzés kijelölt helye – a felek eltér  megállapodásának hiányában a munkáltatónak 
azon a telephelyén van, ahol a munkaszerz dést megkötötték. Ezen belül a munkáltató pontosan is 
meghatározhatja a munkavállaló konkrét munkahelyét. 

Az el írt id  a munkáltatónál meghatározott, és a munkavállaló munkaid  beosztásától függ  napi 
munkakezdés id pontja. Egyes munkahelyeken ez minden munkavállalóra nézve azonos id pontot jelent, 
de el fordulhat az is, hogy a munkakörök ellátása különböz  munkaid -beosztást igényel. 

A munkavállaló a munkahelyén történ  megjelenéssel a munkaszerz désb l folyó kötelezettségeinek még 
nem tesz eleget, szükséges, hogy munkaideje alatt ellássa a munkaköréb l adódó feladatokat, valamint 
azok elvégzésére készen álljon. 

10.2.2. A munkára képes állapot 

A munkavállaló köteles a – munkaszerz désben vagy a munkáltató utasításában megjelölt – munkavégzés 
helyén, munkára képes állapotban megjelenni. A munkavállaló ezen kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a 
munkavégzéshez szükséges élettani adottságokkal rendelkezik, és megfelel  egészségi, fizikai, szellemi 
állapotban van. 

A munkára képes állapot meglétét a munkáltató jogosult, és a munkavédelmi szabályok értelmében köteles 
is ellen rizni. Emellett a munkavállaló is köteles a munkára képes állapotát érint  lényeges körülményekr l a 
munkáltatót tájékoztatni. Ha a munkavállaló nincs munkára képes állapotban, nem állítható munkába, illetve 
a megkezdett munka végzését l el kell tiltani. 

A munkára képtelen állapot rendszerint a munkavállaló betegség miatti keres képtelensége, vagy ittassága 
miatt következik be. A keres képtelen állapot fennállását csak háziorvos vagy szakorvos igazolhatja. Így ha a 
munkavállaló betegségére hivatkozva munkát nem végez, de keres képtelenségét orvosi igazolással 
bizonyítani nem tudja, igazolatlanul mulaszt. Az ittas munkavállalót a munkavégzést l el kell tiltani, a 
munkavégzés nélkül eltöltött id re díjazásra nem jogosult. Azoknál a munkáltatóknál, illetve munkakörökben, 
ahol a munkára képes állapot hiánya a munkavállaló vagy mások egészségének a veszélyeztetésével is jár, 
a különleges követelményeket további jogszabály írja el . 

10.2.3. A munkavégzés módja 

Az Mt. meghatározza a munkavégzés módjának követelményeit: a munkavállaló köteles munkáját az 
elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, el írások és utasítások 
szerint végezni. Az elvárható szakértelem és gondosság tartalmát azonban az Mt. nem definiálja, ennek 
megítélése – a kialakult bírói gyakorlat szerint – alapvet en a munkavállaló képességeit l (szakképzettség, 
szakértelem, gyakorlati id ), illetve az adott szakmában általában elfogadott elvárhatóságtól függ. E 
körülmények hiánya önmagában azonban nem mentesíti a munkavállalót a szakszer tlen munkavégzés 
következményei alól. 

Mindezeken túlmen en a munkavégzés módjára irányadóak egyes jogszabályok és a munkáltató által 
kiadott szabályok, továbbá a munkáltatói jogkör gyakorlója is széles kör  utasítási joggal rendelkezik e téren. 

10.2.4. Az együttm ködési kötelezettség 

Az Mt. szabályai a munkavállalóval szemben kett s együttm ködési kötelezettséget keletkeztetnek: a 
munkavégzés során mind a munkatársaival, mind pedig a munkáltatóval együtt kell m ködnie. A 
munkavégzés során a munkavállalóval szemben támasztott követelmény, hogy a legnagyobb 
körültekintéssel járjon el, feladatai ellátása során környezetét ne veszélyeztesse. Ezen túlmen en a 
munkavállalótól elvárható az is, hogy tevékenyen közrem ködjön a munkatársak egészségének 
megóvásában, az ket fenyeget  anyagi károk megel zésében. 

Az együttm ködési kötelezettség teljesítése körében a munkavállaló a munkatársak munkájának segítése 
mellett általában olyan pozitív magatartást kell, hogy tanúsítson, amely el segíti a munkáltató feladatainak 
megoldását, illet leg nem veszélyezteti a munkáltató jogos gazdasági érdekeit. Ezen kötelezettség magában 
foglalja a munkaviszonyt érint  egyéb lényeges körülményekre vonatkozó tájékoztatást is (pl. a munkáltató 
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tájékoztatását a további munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésér l, vagy a 
keres képtelenségr l). A munkatársak és a munkáltatóval kapcsolatban álló más személyek helytelen 
megítélését elkerülend , a munkavállalónak általában igazodnia kell az általános magatartási normákhoz, 
valamint a beosztásából, illet leg munkaköréb l fakadó külön követelményekhez. 

10.2.5. A munka személyes végzésének kötelezettsége 

A munkaviszony személyes jellegéb l következ en a munkavállaló köteles munkáját személyesen ellátni, 
maga helyett más személyt általában a munka elvégzésébe nem vonhat be. Kivételesen el fordulhat, hogy a 
munkavállaló helyettesítésér l, a munkáltató hozzájárulásával, maga is gondoskodhat. 

10.2.6. A munkakörbe tartozó munkavégzés 

A munkavállaló által ellátandó munkakört a felek a munkaszerz désben rögzítik. A munkakör tartalmazza 
azokat a feladatokat, amelyeket a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt külön utasítás nélkül is 
általában végezni köteles. A munkaköri feladatokhoz kapcsolódó el készít  és befejez  munkák (pl. az 
anyag el készítése, árufeltöltés, takarítás stb.) elvégzését az Mt. a munkavállaló számára szintén 
kötelez vé teszi. Bár ezen el készít  és befejez  munkák körét a munkaszerz dés vagy a munkaviszonyra 
vonatkozó szabály (kollektív szerz dés) meghatározhatja, ilyen jelleg  leírás nélkül is e tevékenységeket el 
kell végeznie. 

A munkáltató ugyanakkor köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaköréhez 
kapcsolódó el készít  és befejez  munkákat a törvényes munkaid n belül elvégezhesse. Ha e 
tevékenységek, jellegüknél fogva, csak munkaid n túl végezhet k el, a munkavállalót ezek ellátásáért a 
rendkívüli munkavégzésre vonatkozó, kedvez bb szabályok szerinti díjazás illeti meg. 

10.2.7. A titoktartási kötelezettség 

A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a 
tevékenységére vonatkozó alapvet  fontosságú információkat meg rizni. Ennek érdekében a munkaviszony 
fennállása alatt – és bizonyos feltételek mellett a munkaviszony megsz nése után – a munkavállaló 
titoktartásra köteles. Ezen túlmen en sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre 
betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre 
hátrányos következménnyel járna. Az üzemi titokká min sítésr l a munkáltató dönt, meghatározva, hogy 
milyen okmánnyal, adattal, m szaki megoldással, vagy üzleti elképzeléssel kapcsolatban áll fenn a 
munkavállaló titoktartási kötelezettsége. 

A titoktartás nem terjed ki a közérdek  adatok nyilvánosságára, és a közérdekb l nyilvános adatra 
vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. 

10.3. A munkáltató utasítási joga 

Az Mt. általános szabályként biztosítja a munkáltató munkavégzésre vonatkozó utasítási jogát, a 
munkavállaló a munkáltató jogszer  utasítása alapján köteles a munkát elvégezni. Az Mt. közvetlenül nem 
tartalmaz rendelkezést az utasítás adásának formájáról. Az általános szabály szerint a munkaviszonnyal 
kapcsolatos nyilatkozatokat alaki kötöttség nélkül lehet megtenni. Ennek megfelel en az utasítás történhet 
szóban és írásban is. 

A munkáltató utasítási joga nem korlátlan, a munkavállaló csak a jogszer  munkáltatói utasítást köteles 
végrehajtani. Ha az utasítást nem az arra jogosított személy vagy szerv adta, az utasítás érvénytelen, a 
munkavállalónak azt általános szabályként nem kell végrehajtania. A munkáltatónak – a munkaviszony 
létesítésekor – a munkavállaló számára közölnie kell, hogy a munkáltatói jogkört mely személy vagy szerv 
gyakorolja. 

Az Mt. lehet séget teremt a munkavállaló számára, hogy bizonyos esetekben megtagadja az utasítást. Nem 
köteles a munkavállaló teljesíteni az utasítást, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy munkaviszonyra 
vonatkozó szabályba (kollektív szerz désbe) ütközik. A munkavédelemr l szóló 1993. évi XCIII. tb. 
rendelkezései alapján a munkavállaló szintén jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal saját életét, 
egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 

A munkavállaló köteles megtagadni a munkavégzést akkor is, ha azzal mások életét, egészségét vagy testi 
épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 

Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet el , és a munkavállaló ezzel számolhat, köteles erre az utasítást 
adó figyelmét felhívni, az utasítás teljesítését azonban nem tagadhatja meg. Az utasítás jogszer  
megtagadása nem jelenti azt, hogy a munkavállaló teljesen kivonhatja magát a munkavégzés alól. A 
munkavállaló továbbra is köteles a munkáltató rendelkezésére állni, és a jogszer  utasításokat teljesíteni. Ha 
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a munkavállaló az utasítás teljesítésének jogszer  megtagadása következtében nem végez munkát, a kies  
id re távolléti díjra jogosult. 

10.4. Az állandó munkavégzési helyen kívüli munkavégzés 

A munkaviszony – a felek megállapodásának megfelel en – állandó vagy változó munkahelyen történ  
munkavégzésre jön létre. A munkavállaló munkavégzési kötelezettsége csak az állandó és változó 
munkahely keretein belül áll fenn. A munkaszerz dés szerinti munkahelyen kívüli végleges foglalkoztatásra 
csak a munkaszerz dés közös megegyezéssel történ  módosítása esetén van törvényes lehet ség. 

Az állandó munkavégzési hely rendszerint a munkáltató székhelye, telephelye, azaz a munkáltató 
földrajzilag körülhatárolható, egybefügg  területe. Ha a munkavállaló a munkáját – a munka természetéb l 
ered en – szokásosan telephelyen kívül végzi, a munkaszerz désben állandó munkavégzési helyként a 
munkáltató azon telephelyét kell megjelölni, ahonnan a munkavállaló az utasítást kapja. 

A változó munkahely a munkáltató egész m ködési területe, vagy annak csak bizonyos része, részei. 
Változó munkavégzési hely esetén a munkavállaló munkahelyének azt a telephelyet kell tekinteni, amelyre a 
munkáltató munkavégzés céljából beosztotta. A munkáltató gazdasági érdekb l, ideiglenesen, a szokásos 
munkahelyén kívüli munkavégzésre is kötelezheti a munkavállalót. 

Kiküldetésr l beszélhetünk, ha a fenti feltételek mellett a munkavállaló a munkáltató irányítása és utasításai 
alapján végzi a munkáját. Nem min sül kiküldetésnek, ha a munkavállaló a munkát - annak természetéb l 
ered en - szokásosan telephelyen kívül végzi. 

A kiküldetés a munkavállalóra nézve aránytalan sérelemmel nem járhat. A kiküldetés várható id tartamáról a 
munkavállalót tájékoztatni kell. A kiküldetés id tartama – beleértve az egy naptári éven belül több 
alkalommal elrendelt kiküldetés id tartamát is – az Mt. szabályainak alkalmazásában nem haladhatja meg 
naptári évenként a negyvennégy munkanapot. A munkavállaló kiküldetés esetén – általános szabályként – a 
munkaszerz dés szerinti díjazásra jogosult. Ha belföldi kiküldetés esetén az utazási id  a munkaid n kívül 
esik, a munkavállalót legalább a személyi alapbérének negyven százaléka illeti meg. Ezen felül a munkáltató 
köteles megfizetni a munkavállalónak a kiküldetés során felmerült szükséges és indokolt többletköltségeit is. 

A kiküldetéssel összefügg  költségtérítésr l külön jogszabály (278/2005 (XII.20.) Korm. rendelet) 
rendelkezik. Ezen jogszabály alapján a belföldi hivatalos kiküldetést teljesít  munkavállalót az élelmezéssel 
kapcsolatos többletköltségeinek fedezetére a kiküldetés tartamára napidíj – számlával igazolt költségként, 
vagy számla nélküli átalányként napi legfeljebb 500 forint – illeti meg. A munkavállaló nem jogosult azonban 
napidíjra, ha a kiküldetés id tartama a hat órát nem éri el, vagy a munkáltató a munkavállaló élelmezését a 
kiküldetés helyén biztosítja. A rendszeresen kiküldetést teljesít  munkavállalónak havi átalány is 
megállapítható. 

A munkaszerz désben meghatározott munkahelyen kívüli munkavégzés speciális esete a kirendelés. 
Kirendelésr l akkor beszélhetünk, ha a munkavállaló a munkáltató utasítására a munkáját másik 
munkáltatónál, annak részére és irányítása mellett köteles végezni. A kirendelés további feltétele, hogy a 
munkavégzésre a munkáltatók közötti, ellenszolgáltatás nélküli megállapodás alapján kerüljön sor, illet leg a 
munkavállaló a kirendelés során olyan munkáltatónál végezzen munkát, 

  amelynek tulajdonosa – részben vagy egészben – azonos a munkáltató tulajdonosával, vagy 

  a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, 
vagy 

  a két munkáltató egy harmadik szervezethez köt d  tulajdonjogi viszonya alapján áll kapcsolatban 
egymással. 

A kirendelés alapvet  fogalmi eleme az ingyenesség. Ha a foglalkoztató munkáltató a munkavállaló 
átengedéséért ellenértéket fizet, munkaer -kölcsönzés valósul meg. A munkaer -kölcsönzés részletes 
szabályai az atipikus munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal foglalkozó fejezetben kerülnek bemutatásra. 
Abban az esetben, ha a munkavállaló másik munkáltatónál történ  foglalkoztatása ingyenesen történik 
ugyan, de az irányítás jogát a kirendel  munkáltató gyakorolja, nem kirendelésr l, hanem kiküldetésr l 
beszélünk. 

Az Mt. alkalmazása szempontjából nem min sül ellenszolgáltatásnak, ha a két munkáltató megállapodása 
alapján a munkavállaló munkabérét, az ezzel járó közterheket és a kirendeléssel felmerül  költségeket az a 
munkáltató viseli, amelyhez a munkavállalót kirendelték, vagy ha a munkáltatók között díjfizetésre, illetve 
egyéb elszámolásra – a kirendelésen kívül es  okból – valamely szolgáltatás igénybevétele miatt kerül sor. 
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A kirendelés során – eltér  megállapodás hiányában – a munkaviszonyból származó jogok és 
kötelezettségek azt a munkáltatót illetik meg, illetve terhelik, amelyhez a munkavállalót kirendelték. A 
munkaviszony megszüntetésének jogát azonban csak a kirendel  munkáltató gyakorolhatja. A munkavállalót a 
munkáltatói jogok gyakorlójának személyér l tájékoztatni kell. Kirendelés esetén általános szabály szerint a 
munkavállalót – eltér  megállapodás hiányában - a munkaszerz dés szerinti munkabér illeti meg. 

10.5. Munkavégzési kötelezettség, mentesítés a munkavégzés alól 

A munkavállaló munkaid  alatti munkavégzési kötelezettsége általános. Ezen kötelezettség alóli 
mentesülésre csak akkor van lehet sége, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály kifejezetten 
megengedi. 

Az Mt. szabályai alkalmazásában a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, amíg 
állampolgári kötelezettségét teljesíti (pl. tanúként bírósági, hatósági idézésnek tesz eleget, népszavazáson 
vesz részt). A munkavállaló mentesítése azonban csak olyan id tartamra terjed ki, amelyre a 
kötelezettségek teljesítéséhez valóban szükség van. Ilyen esetben a munkavállalónak a kies  id re távolléti 
díj jár. 

A közeli hozzátartozó halála esetén az Mt. csak a mentesülés legrövidebb id tartamát (két munkanap) 
határozza meg, de a munkáltató ennél hosszabb távollétet is engedélyezhet. Ilyen esetben a 
munkavállalónak a kötelez  két munkanapra távolléti díj jár. 

A munkavállaló mentesül a munkavégzés alól, ha keres képtelen beteg. A keres képtelen betegség csak 
orvos által igazolható, de az így igazolt id tartamra a mentesülés attól függetlenül megilleti a munkavállalót, hogy 
társadalombiztosítási ellátásra jogosult-e. 

A kötelez  orvosi vizsgálat (ideértve a terhességgel összefügg  orvosi vizsgálatot is), valamint a véradás 
csak annyi id re mentesíti a munkavállalót a munkavégzési kötelezettség alól, amennyi annak elvégzéséhez 
szükséges. A munkahelyen kívül szervezett véradás esetén azonban a mentesítés id tartama legalább négy 
óra. Kötelez  orvosi vizsgálatnak azt a vizsgálatot kell tekinteni, amelyen a munkavállaló egészségi 
állapotától függetlenül, jogszabályi rendelkezés alapján köteles részt venni. 

Mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alól akkor is, ha elháríthatatlan ok miatt nem tud a 
munkahelyén megjelenni. Elháríthatatlan okon olyan körülményt kell érteni, amely objektíve 
megakadályozza, hogy a munkavállaló a munkáltatónál munkavégzés céljából megjelenhessen (pl. 
természeti katasztrófa, közúti baleset, rosszullét stb.). Ha az elháríthatatlan akadály nem közismert tény, 
annak fennállását a munkavállaló köteles bizonyítani. Ha a munkavállaló elháríthatatlan ok miatt nem jelent 
meg a munkahelyén, a távollétét igazoltnak kell tekinteni, de díjazás részére nem jár. 

Szintén mentesíti az Mt. a munkavállalót a munkavégzés alól a külön törvény szerinti emberi reprodukciós 
eljárással összefügg  kezelés teljes id tartamára, továbbá amíg önkéntes, illet leg létesítményi t zoltóként 
t zoltási vagy m szaki mentési szolgálatot lát el, feltéve, hogy a t zoltás és a m szaki mentés nem 
munkaköri kötelessége. 

Az Mt. lehet vé teszi, hogy munkaviszonyra vonatkozó szabály a mentesülés további eseteit is megállapítsa 
(pl. a munkáltató rendes felmondása esetén az Mt. alapján járó kötelez  felmentési id ), továbbá a 
munkáltató egyedileg engedélyezhesse a munkavállaló munkából való távollétét. Ez utóbbi esetben a 
munkavállalónak a kies  munkaid re csak a felek megállapodása szerint jár díjazás. 

A munkavállaló a munkából való távolmaradását – együttm ködési kötelezettségéb l ered en – köteles 
el re bejelenteni a munkáltatónak. Ha az értesítés el re nem lehetséges (pl. súlyos betegség, közlekedési 
baleset stb.), a munkavállaló a munkáltatót az akadályoztatás megsz nését követ en haladéktalanul köteles 
tájékoztatni. 

10.6. További jogviszony keretében történ  munkavégzés 

A munkaviszony fennállása alatt a munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt létesíthet. A munkavállaló – általános együttm ködési kötelezettségéb l ered en – köteles 
azonban a további jogviszony létesítését a munkáltatónak el zetesen bejelenteni. A további jogviszony 
létesítését a munkáltató csak abban az esetben tilthatja meg, ha piaci pozícióit gyengítené, gazdasági 
érdekeit veszélyeztetné. Ha a jogviszony már létrejött, a munkáltató annak megszüntetésére kötelezheti a 
munkavállalót, ha az említett gazdasági érdek veszélyeztetése fennáll. 

10.7. A munkaviszonyból ered  kötelezettség megszegése 

A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségeit a munkaviszony kezdetét l a munkaviszony 
megsz néséig vagy megszüntetéséig köteles teljesíteni. A munkavállalóval szemben a kártérítési felel sség 
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és a rendkívüli felmondás mellett további hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására akkor van lehet ség, 
ha a munkaviszonyából származó kötelezettségét vétkesen megszegte, és e kötelezettségszegést a 
kollektív szerz dés – a felel sségre vonás eljárási rendjének meghatározása mellett – a hátrányos 
jogkövetkezmény alkalmazására okot adó magatartások körében felsorolta. 

Az Mt. nem határozza meg az alkalmazható büntetések körét, csak azt rögzíti, hogy a hátrányos 
jogkövetkezmény nem sértheti a munkavállaló személyiségi jogait és emberi méltóságát, illet leg nem 
szabható ki pénzbírság. Garanciális szabályként kimondja továbbá, hogy hátrányos jogkövetkezményt 
tartalmazó intézkedés nem hozható a vétkes kötelezettségszegést követ  egy éven túl. A büntetés csak 
megfelel en indokolt, a jogorvoslati lehet ségekr l szóló tájékoztatást is tartalmazható határozatban 
szabható ki. 

11. A TANULMÁNYI SZERZ DÉS 

A tanulmányi szerz dés jogin tézménye lehe t sége t teremt a munká ltató számára, hogy  
szakemberszükségletét biztosítsa, a munkavállalónak pedig kedvez bb munka melletti tanulmányi 
feltételeket biztosít továbbtanulásához. 

A munkáltató nemcsak saját munkavállalójával, hanem a vele munkaviszonyban nem álló személlyel is 
köthet tanulmányi szerz dést. Abban az esetben, ha a szerz d  fél másik munkáltatóval áll 
munkaviszonyban, köteles annak el zetesen bejelenteni, hogy tanulmányi szerz dést kíván létesíteni. A 
munkáltató így tudomást szerez arról, hogy munkavállalója munkájára hosszabb távon nem számíthat, mert 
az – a megkötend  tanulmányi szerz dés teljesítéseként – szerz d  partnerével fog munkaviszonyt 
létesíteni. 

A tanulmányi szerz dés megkötésekor a munkáltató a tanulmányok alatt meghatározott támogatás 
biztosítására, a másik fél pedig a megállapodás szerinti tanulmányok folytatására vállal kötelezettséget, 
illet leg arra, hogy a tanulmányok elvégzése után meghatározott ideig – legfeljebb öt évig – a támogatást 
nyújtó munkáltatónál munkaviszonyát fenntartja. 

Bizonyos esetekben az Mt. kizárja a tanulmányi szerz dés megkötésének lehet ségét. Így nem köthet  
tanulmányi szerz dés a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján a munkavállalónak egyébként is járó 
kedvezmények biztosítására, továbbá ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a 
munkavállalót. Ezen rendelkezésnek az az indoka, hogy a munkáltatóval szerz d  fél indokolatlanul ne 
kerüljön hátrányos helyzetbe azért, mert olyan kedvezmények ellentételezésére vállalna kötelezettséget, 
melyek munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján egyébként is megilletik, vagy, mert a tanulmányok 
elvégzése kizárólag a munkáltató érdekét szolgálja. 

A tanulmányi szerz dést írásba kell foglalni. A tanulmányi szerz dés megkötésénél a munkáltatót terhel  
támogatás mértékének és formájának meghatározásán túl a szerz désben meg kell állapítani a 
munkavállaló által a munkáltatónál kötelez en munkaviszonyban töltend  id  tartamát. A munkáltatói 
támogatásnak és a munkaviszonyban eltöltend  id nek azonban egymással arányban kell állnia, és a kikötött 
id tartam a képzettség megszerzését l számított öt évet nem haladhatja meg. A tanulmányi szerz dés 
lehetséges elemeként a felek kiköthetik a munkáltatónak azt a kötelezettségét is, hogy a munkavállalót a 
képzettség megszerzése után át kell helyeznie a megszerzett képesítésnek megfelel  munkakörbe. 

Az Mt. meghatározza a munkáltató és a támogatásban részesül  fél egyes szerz désszeg  magatartásait 
és azok jogkövetkezményeit. 

A munkáltató akkor követ el szerz désszegést, ha nem biztosítja a tanulmányi szerz désben kikötött 
támogatást, vagy egyéb lényeges szerz désszegést követ el (pl. a támogatott felet nem helyezi el vagy 
helyezi át a tanulmányi szerz désben kikötött munkakörbe az el írt határid n belül). A munkáltatói 
szerz désszegés jogkövetkezményeként a támogatásban részesül  fél mentesül a tanulmányi 
szerz désben foglalt összes kötelezettsége alól (pl. nem kell a munkáltatónál a szerz désben meghatározott 
ideig munkaviszonyát fenntartania), valamint érvényesítheti a szerz désszegésb l ered  esetleges igényeit. 

A támogatásban részesül  szerz désszegése akkor valósul meg, ha tanulmányait nem megfelel  
eredménnyel végzi (pl. vizsgakötelezettségének nem tesz eleget), nem lép a szerz dés szerinti id pontban a 
munkáltatónál munkába, illet leg a meghatározott id tartamot nem tölti le, vagy egyéb lényeges 
szerz désszegést követ el. Az a körülmény önmagában, hogy a munkáltató közös megegyezés esetén 
hozzájárul a munkaviszony megszüntetéséhez a letöltend  id  eltelte el tt, nem jelenti, hogy egyben 
lemondott volna a szerz désszegésb l ered  igénye érvényesítésér l is. A támogatásban részesül  
szerz désszegésének jogkövetkezménye, hogy a munkáltató az általa ténylegesen nyújtott támogatásnak 
megfelel , a le nem töltött id vel arányos összeg megtérítését követelheti. 
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11.1. A tanulmányi munkaid -kedvezmények 

Az Mt. csak az iskolai rendszer  képzésben való részvétel esetén kötelezi a munkáltatót a megfelel  
szabadid  biztosítására. Kollektív szerz dés vagy tanulmányi szerz dés az iskolarendszeren kívüli 
képzésben résztvev  munkavállaló számára is megállapíthat tanulmányi munkaid  kedvezményt. 

A tanulmányi munkaid -kedvezmény mértékét a munkáltatónak kell megállapítani az oktatási intézmény által 
kibocsátott, a kötelez  iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat id tartamáról szóló igazolásának 
megfelel en. 

A törvény csak a vizsgák letétele (vizsgánként 4 munkanap) és a diplomamunka megírása (10 munkanap) 
esetén határozza meg a munkáltató által kötelez en biztosítandó szabadid  tartamát. A tanulmányok 
sikeres folytatása érdekében e munkaid -kedvezményeket a munkavállaló kérésének megfelel en kell 
kiadni. 

A tanulmányi munkaid -kedvezmények alapján munkából távol töltött id  igazolt távollétnek min sül, 
azonban a munkavállalót a kies  id re díjazás nem illeti meg. Ezen szabály alól az Mt. egyetlen kivételt 
fogalmaz meg. Ha a munkavállaló általános iskolai tanulmányokat folytat, munkaid -kedvezményének 
tartamára távolléti díj illeti meg. Lehet ség van azonban arra, hogy munkaviszonyra vonatkozó szabály 
(kollektív szerz dés) vagy tanulmányi szerz dés egyéb tanulmányok folytatása esetén is díjazási 
kötelezettséget állapítson meg. 

12. A MUNKAID  ÉS PIHEN ID  

A munkaid  az az id tartam, amely alatt a munkavállaló a munkaszerz dés alapján köteles és jogosult 
munkát végezni. A teljes munkaid  az a munkavégzésre el írt id tartam, amely az el írt munkakezdést l a 
munkavégzés befejezéséig terjed, a megszakítások és a munkaid be be nem számító id tartamok nélkül. 

Az Mt. általános szabályai szerint a teljes, egyben törvényes munkaid  napi nyolc, illetve heti negyven óra. 
Munkaviszonyra vonatkozó szabály (kollektív szerz dés) vagy a felek megállapodása napi nyolc óránál 
rövidebb, vagy a felek megállapodása ennél hosszabb (de legfeljebb napi 12 órás) teljes munkaid t is 
megállapíthat. A teljes munkaid be beszámítandó a munkavégzéshez kapcsolódó el készít  és befejez  
tevékenység id tartama, az állásid , valamint a munkáltató utasítása jogszer  megtagadásának id tartama is. 

A napi nyolc óránál hosszabb teljes munkaid ben a felek akkor állapodhatnak meg, ha a munkavállalót – 
részben vagy egészben – készenléti, illet leg idényjelleg  munkakörben – foglalkoztatják, vagy a 
munkavállaló a munkáltató (illetve tulajdonosa) közeli hozzátartozója. Készenléti jelleg  a munkakör, ha a 
munkavállalónak – a munkakör jellege, illetve az általános szakmai szokások alapján – csak a napi 
munkaidejének egy része alatt kell folyamatosan munkát végeznie, vagy a tényleges munkavégzés 
id tartama nem mérhet , a napi munkaid  egy jelent s részében azonban a munkavállaló munkát 
ténylegesen nem végez. 

Rövidebb teljes munkaid  megállapítására rendszerint az egészségre fokozottan ártalmas vagy veszélyes 
munkakörülmények esetén kerül sor, s t jogszabály vagy kollektív szerz dés a munkaid n belül az ártalmas, 
vagy veszélyes tevékenységre fordítható id t is korlátozhatja. 

Részmunkaid ben történ  foglalkoztatásról beszélhetünk, ha a munkavállaló a rá irányadó teljes 
munkaid nél rövidebb munkaid ben kerül foglalkoztatásra, és a felek a rövidebb munkaid  teljes 
munkaid vé min sítésér l a munkaszerz désben nem rendelkeztek. 

12.1. A munkaid keret 

A munkaid keret a munkavállaló törvényes munkaidejét foglalja magában, meghatározott id egységre 
vonatkozóan. A munkaid keretet és a napi munkaid  beosztását a munkáltató illetve kollektív szerz dés 
állapítja meg. Munkaid keret alkalmazására rendszerint a munkakör jellege, illet leg a munkafeladatok 
egyenl tlen eloszlása esetén kerül sor. 

Kollektív szerz dés hiányában a munkaid  legfeljebb 2 havi, illetve 8 heti munkaid keretben is meg-
határozható. 

A kollektív szerz dés a munkaid keretet ennél hosszabb, legfeljebb 4 havi, illetve 18 heti, több munkáltatóra 
kiterjed  kollektív szerz dés rendelkezése alapján 6 havi, illetve 26 heti id egységben is megállapíthatja. A 
munkaid keret egy éves, illetve 52 hetes id egységben történ  meghatározására kollektív szerz désben is 
csak a törvényben felsorolt feltételek (készenléti jelleg  munkakör, megszakítás nélküli, illetve több 
m szakos munkarendben történ  foglalkoztatás, továbbá idénymunka) esetén kerülhet sor. 

Munkaid keret alkalmazása esetén a munkaid keret kezd  és befejez  id pontját meg kell határozni és 
err l a munkavállalót írásban tájékoztatni kell. A munkaid  számításakor egyes munkából távol töltött 
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id tartamokat (pl. szabadság, munkaszüneti nap, egyéb igazolt hiányzások), illetve a keres képtelenség 
id tartamát figyelmen kívül kell hagyni, vagy az erre es  napokat a munkavállalóra irányadó napi munkaid  
mértékével kell figyelembe venni. 

12.2. A munkaid  beosztása 

A munkarend a munkaid  kezdési és befejezési id pontjainak megjelölésével határozza meg a munkaid  
teljesítését. A munkarend a munkaid keret alapulvételével határozza meg a munkáltatóra, illet leg a 
munkáltatón belüli egységekre vonatkozó munkabeosztást, a napi munkaid  kezdetét és végét, a m szakok 
számát. A munkarendet kollektív szerz dés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. 

A munkáltatónál a munkavégzés történhet heti öt munkanapos általános, továbbá többm szakos, vagy 
megszakítás nélküli munkarend szerint. 

Többm szakos munkarend alkalmazására akkor kerül sor, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a 
munkavállaló teljes napi munkaidejét, és a munkavállalók id szakonként rendszeresen, egy-egy napon belül 
egymást felváltva végzik azonos tevékenységüket. 

A többm szakos munkarendben m köd  munkáltatónál a munkavállaló délel tti (6 - 14 óráig), délutáni  
(14 - 22 óráig), és éjszakás (22 - 6 óráig) m szakban kerülhet foglalkoztatásra. A többm szakos munkarend 
keretében – a helyi igényeknek megfelel en – ennél kevesebb, vagy több m szakban is történhet a 
munkavégzés. A délutáni, illetve éjszakai m szakpótlék azonban – kollektív szerz dés vagy a felek eltér  
megállapodása hiányában – csak a törvényben meghatározott id tartamokban (14 - 22 óráig, illetve 22 - 6 
óráig) történ  munkavégzés esetén illeti meg a munkavállalót. 

Megszakítás nélküli munkarend megállapítására akkor kerülhet sor, ha a munkáltató m ködése naptári 
naponként 6 órát meg nem haladó id tartamban, illetve naptári évenként kizárólag a technológiai el írásban 
meghatározott okból, az ott el írt id szakban szünetel, és a munkáltató társadalmi közszükségletet kielégít  
alapvet  szolgáltatást biztosít folyamatosan, vagy a gazdaságos, illetve rendeltetésszer  m ködtetés más 
munkarend alkalmazásával nem biztosítható. 

A többm szakos, illetve megszakítás nélküli munkarend keretében üzemel  munkáltatónál csak az a 
munkavállaló min sül m szakos beosztásúnak, akinek a m szakbeosztása id szakonként váltakozik. 

A munkarend és a munkaid -beosztás nem azonos. A teljes napi munkaid  alapulvételével megállapított 
munkaid kereten belül a munkaid t munkanapokra kell felosztani. A munkáltatónál érvényesül  
munkarendben többféle, azaz egyenl , egyenl tlen, illet leg osztott napi munkaid -beosztás alkalmazható. 

Egyenl  munkaid -beosztás esetén minden munkanapon azonos mérték  a munkában töltött id . 

A törvény azonban lehet vé teszi a munkaid  egyenl tlen beosztását is, amikor a munkanapokra eltér  
mérték  teljes napi munkaid t határoznak meg. Az Mt. az egyenl tlen munkaid -beosztás alkalmazása 
esetén a munkavállaló védelme érdekében meghatározza a napi munkaid  minimális és maximális 
id tartamát. Eszerint a napi munkaid  4 óránál rövidebb nem lehet. Részmunkaid s foglalkoztatás esetén 
kivételesen – a felek megállapodása esetén – a munkavállaló napi munkaideje a négy óránál rövidebb is 
lehet. A részben vagy egészben készenléti jelleg  munkakörök kivételével a napi munkaid  a 12 óránál 
hosszabb nem lehet, mert az egyenl tlen munkaid -beosztás se járhat aránytalanul nagy teherrel a 
munkavállaló számára. 

Az egyenl tlen munkaid -beosztás egy speciális formája a rugalmas munkaid rendszer. A munkavállaló 
csak a teljes munkaid  meghatározott részét, a munkáltató által megjelölt id tartamban (törzsid ) köteles a 
munkahelyén tölteni, a rendes munkaid  fennmaradó részével (peremid ) maga „gazdálkodik”. A rugalmas 
munkaid rendszer alkalmazása mellett szokásos munkaid keretet (pl. egy hónap) is meghatározni, amelyen 
belül a törzsid  és a peremid  együttes tartamának egyeznie kell a teljes munkaid vel. A munkaid keretet 
meghaladó munkavégzés túlmunkának min sül. 

A munkavállalónak napi munkaidejében rendszerint folyamatosan, osztatlanul kell munkáját végeznie. Egyes 
munkafeladatok jellege azonban indokolttá tehetik, hogy a munkavállaló a napi teljes munkaidejét két vagy 
több részletben, osztottan töltse le. Osztott munkaid ben történ  munkavégzés kollektív szerz dés vagy a 
felek megállapodása alapján rendelhet  el. 

A munkáltatónál érvényesítend  munkarendr l, munkaid -beosztásról a kollektív szerz dés, ennek 
hiányában a munkáltató rendelkezik. Ezen jogosultsága azonban nem korlátlan, az Mt. mind a munkarend, 
mind pedig a munkaid -beosztás meghatározásával kapcsolatos korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. 

A munkarend megállapításánál figyelembe kell venni az Mt. pihen id re, rendkívüli munkavégzésre, az 
éjszakai munkavégzésre, a fiatal munkavállalókra, a terhes illetve kisgyermekes anyákra, valamint az 
egészségre ártalmas vagy fokozottan veszélyes munkákra vonatkozó rendelkezéseit. 
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A munkaid  beosztására vonatkozó korlátozó rendelkezések körébe tartozik az Mt. azon szabálya, mely 
szerint a munkavállaló napi munkaideje általában a tizenkét, heti munkaideje a negyvennyolc órát nem 
haladhatja meg. A munkaid  a munkanapokra egyenl tlenül is beosztható, azonban a napi munkaid  négy 
óránál rövidebb, és tizenkét óránál hosszabb nem lehet. 

A munkaid -beosztás korlátozásához kapcsolódik az éjszakai munkát egészségre ártalmas vagy fokozottan 
veszélyes körülmények között végz  munkavállalók munkaidejének, illet leg a munkaid n belül az adott 
tevékenységre fordítható id nek a korlátozása is. 

A gyermekét egyedül nevel  munkavállaló számára gyermeke egyéves koráig csak a beleegyezésével 
rendelhet  el egyenl tlen munkaid -beosztás, illetve osztott munkaid . 

Éjszakai munkára nem vehet  igénybe a n  terhessége megállapításától a gyermeke egyéves koráig, a 
gyermekét egyedül nevel  férfi a gyermeke egyéves koráig. 

Ha a munkarend többféle munkaid -beosztást enged, vagy azt keretjelleggel állapítja meg, a munkaid -
beosztást a munkáltató legalább 1 héttel el bb, és legalább 1 hétre köteles írásban közölni a 
munkavállalóval. A munkavállaló számára ugyanis lényeges, hogy id ben értesüljön a 
munkaid -beosztásáról. A munkaid -beosztás közlésének elmaradása esetén a munkavállaló az utolsó 
id szak munkaid -beosztása szerint köteles dolgozni. 

12.3. A pihen id  

A pihen id  az az id tartam, amely alatt a munkavállaló munkaviszonya alapján, pihenésének biztosítása 
céljából, mentesül a munkavégzés alól. A pihen id  öt fajtája az Mt. szabályozásában: a munkaközi szünet, a 
napi pihen id , a heti pihen id , a munkaszüneti nap és a szabadság. 

12.3.1. A munkaközi szünet 

A munkaközi szünet a napi munkavégzés közben az étkezésre, esetleges tisztálkodásra, illetve rövid 
pihenésre szolgáló id tartam. 

Kötelez  a munkaközi szünet biztosítása, ha a napi munkaid  a hat órát, vagy a rendkívüli munkavégzés 
id tartama egybefügg en a három órát meghaladja. A munkaközi szünet mértéke legalább 20 perc, kollektív 
szerz dés vagy a felek megállapodása azonban ennél hosszabb id tartamot is megállapíthat. 

A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni. Ha a munkaközi szünet kiadása – a 
munkavégzés megszakításával – a munkaid n belül történik, a szünet id tartama a napi munkaid be 
beszámít, és a munkavállalót erre az id tartamra díjazás illeti meg. Ha a munkaközi szünet kiadása mind a 
munkavégzés, mind pedig a munkaid  megszakításával történik, a szünet id tartama a napi munkaid be 
nem számít be, és a munkavállalót erre az id tartamra díjazás nem illeti meg. 

A munkaközi szünet egy speciális formáját határozza meg a képerny  el tti munkavégzés minimális 
egészségügyi és biztonsági követelményeir l szóló 50/1999.(XI.3.) EÜM rendelet. Ezen jogszabály 
rendelkezései szerint a munkáltató köteles a munkafolyamatokat úgy megszervezni, hogy a folyamatos 
képerny  el tti munkavégzést óránként legalább tízperces szünetek szakítsák meg, továbbá a képerny  
el tti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg. A szünetek id tartamát a 
munkaid be be kell számítani, és a munkavállalót ezen id tartamokra díjazás illeti meg. 

12.3.2. A napi pihen id  

A napi pihen id  a munkavállaló napi munkavégzésének befejezése és a másnapi munkakezdése közötti 
egybefügg  id tartam. 

Az Mt. a munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább 
tizenegy óra pihen id t biztosít. Kollektív szerz dés készenléti jelleg  munkakörben, megszakítás nélküli, 
illetve többm szakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá idénymunkát végz  munkavállaló esetén ett l 
rövidebb pihen id t is meghatározhat, de ezekben az esetekben is biztosítani kell legalább nyolc óra 
pihen id t. 

Ha a munkáltató a napi pihen id t – pl. rendkívüli munkavégzés miatt – nem biztosította, másnap a 
munkavállaló csak olyan id ponttól kötelezhet  munkavégzésre, amely esetén a napi pihen id  számára 
biztosított. 



Munkaerő-piaci mentor – kézikönyv

33

12.3.3. A heti pihen id  
Az Mt. értelmez  rendelkezései szerint a pihen nap a naptári nap nulla órától huszonnégy óráig tartó 
id szak, vagy három- és négym szakos munkarendben, továbbá a megszakítás nélkül m köd  munkáltató, 
illetve az ilyen munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében – munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy 
a felek eltér  megállapodása hiányában – a következ  m szak megkezdését megel z  huszonnégy óra. 
A heti pihen nap célja, hogy két munkahetet elkülönítve biztosítsa a munkavállaló pihenését. 

Az általános, heti öt munkanapos munkarend szerint foglalkoztatott munkavállalót hetenként két pihen nap 
illeti meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie. 

Munkaid keret alkalmazása esetén a heti pihen napok helyett a munkaid -beosztása alapján a 
munkavállalónak hetenként legalább negyvennyolc órát kitev , megszakítás nélküli pihen id  is biztosítható 

   a rendeltetése folytán vasárnap is m köd  munkáltatónál, illetve munkakörben, 

   a készenléti jelleg  munkakörben, 

   a megszakítás nélküli, 

   a három vagy ennél több m szakos munkarendben foglalkoztatott, valamint 

   az idénymunkát végz  munkavállaló esetében, amelybe havonta legalább egy 
alkalommal a vasárnapnak bele kell esnie. 

Munkaid keret alkalmazása esetén a heti pihen napok helyett a munkavállalónak a munkaid -beosztása 
alapján hetenként legalább negyven órát kitev , megszakítás nélküli pihen id  is biztosítható, amelybe egy teljes 
naptári napnak és havonta legalább egy alkalommal a vasárnapnak bele kell esnie. A legalább heti negyven 
órát kitev  pihen id  alkalmazása esetén a munkavállalónak a munkaid keret átlagában legalább heti 
negyvennyolc óra pihen id ben kell részesülnie. 

Munkaid keret alkalmazása esetén a pihen nap a munkáltató egyoldalú intézkedése alapján kéthetente, 
illetve kollektív szerz dés rendelkezése vagy a felek megállapodása alapján legfeljebb havonta, a készenléti 
jelleg  munkakörben, a megszakítás nélküli, illetve a három vagy ennél több m szakos munkarendben 
foglalkoztatott, továbbá az idénymunkát végz  munkavállaló esetében kollektív szerz dés rendelkezése 
alapján a pihen nap legfeljebb hathavonta – részben vagy egészben – összevontan is kiadható. 

A pihen nap összevonásának id tartama az alkalmazott munkaid keret id tartamát nem haladhatja meg. 
Hat nap munkavégzést követ en egy pihen nap kiadása kötelez . Ez utóbbi alól a többm szakos, a 
megszakítás nélküli munkarendben, illetve munkakörben foglalkoztatott, továbbá az idénymunkát végz  
munkavállaló esetében a kollektív szerz dés kivételt tehet. 

Nincs lehet ség a pihen nap összevonására, ha a munkavállaló foglalkoztatása jogszabályban 
meghatározott egészségkárosító kockázatok között történik. Csak hozzájárulásával lehet a heti 
pihen napokat összevontan kiadni a n  számára terhessége megállapításától gyermeke egyéves koráig, 
illetve a gyermekét egyedül nevel  férfinak a gyermeke egyéves koráig. A felek megállapodása alapján 
rendes munkaid ben kizárólag szombaton és vasárnap foglalkoztatható részmunkaid s munkavállaló heti 
pihen napjának nem kell vasárnapra esnie. 

12.3.4. A vasárnapi munkavégzés 

A munkavállaló rendes munkaid ben történ  vasárnapi munkavégzését az Mt. szigorú feltételekhez köti. 
Ennek megfelel en vasárnapra rendes munkaid ben történ  munkavégzés csak rendeltetése folytán e 
napon is m köd  munkáltatónál, vagy készenléti jelleg  munkakörben a megszakítás nélküli, illetve a három 
vagy ennél több m szakos munkarendben foglalkoztatott, valamint az idénymunkát végz  munkavállaló 
esetében, továbbá munkaid keret alkalmazása esetén rendelhet . 

Ha a munkavállalónak vasárnap – a törvényi rendelkezések betartása mellett munkát kell végeznie, részére a 
vasárnapi munkavégzést közvetlenül megel z  szombaton rendes munkaid ben történ  munkavégzés nem 
rendelhet  el. 

A munkavállaló – kollektív szerz dés eltér  rendelkezése hiányában – hat nap megszakítás nélküli 
munkavégzést követ en egy pihen napra, vagy negyvennyolc óra pihen id re jogosult. 

12.3.5. A munkaszüneti nap 

Az Mt. általános szabályként a munkavállalót a munkaszüneti napon mentesíti a munkavégzés alól. 

A törvény által rögzített munkaszüneti napok: január 1., március 15., húsvét hétf , május 1., pünkösd hétf , 
augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. Ezen napok a magyar történelem és az 
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egyházi hitélet legfontosabb dátumaihoz, továbbá olyan, az egyetemes kultúrában ünnepnapként számon 
tartott eseményekhez köt dnek, amelyek indokolttá teszik a munkaszünet általános elrendelését. A 
munkavégzés e napokon csak a megszakítás nélkül üzemel  és a rendeltetése folytán e napon is üzemel  
munkáltatóknál, illet leg az ilyen jelleg  munkakörökben lehetséges. 

Az Mt. felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felel s ágazati miniszter évenként indokolt 
változtatásokat tehet a munkaid  beosztásával kapcsolatban. A változás – els dlegesen gazdasági 
megfontolások miatt – pihen nappá min síthet munkanapot, vagy pihen napon a munkanapnak megfelel  
általános munkavégzési kötelezettséget írhat el , azzal a korlátozással, hogy vasárnap – a vallási tradíciók 
és szokások miatt – nem nyilvánítható munkanappá. 

12.3.6. A rendkívüli munkavégzés 

A munkáltatónál érvényesül  munkarend, munkaid -beosztás a m ködés szokásos rendjét határozza meg. 
A munkáltatónak m ködését olyan módon kell megszerveznie, hogy feladatait a munkavállalók rendes 
munkaid ben történ  foglalkoztatásával el tudja látni. Egyes, el re ki nem számítható helyzetekben azonban a 
munkáltató csak akkor képes tevékenységének maradéktalan ellátására, ha munkavállalóit rendes 
munkaidejükön túl is munkavégzésre kötelezi. Ilyen jelleg  munkavégzés elrendelésére csak rendkívüli 
körülmények miatt kerülhet sor, továbbá nem veszélyeztetheti a munkavállaló egészségét, testi épségét, és 
nem jelenthet számára – személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan terhet. 

A rendkívüli munkavégzésre a munkáltató utasítása alapján kerül sor. Az utasítás adása történhet szóban és 
írásban egyaránt. A rendkívüli munkavégzés írásbeli elrendelése akkor kötelez , ha kollektív szerz dés 
vagy a felek megállapodása el írja, vagy ha azt a munkavállaló kéri. 

Az Mt. alapján rendkívüli munkavégzésnek min sül a munkaid -beosztástól eltér , a munkaid kereten felüli, 
illetve az ügyelet alatti munkavégzés, továbbá készenlét alatt elrendelt munkavégzés esetén a munkahelyre 
érkezést l a munkavégzés befejezéséig – ha a munkavállalónak több helyen kell munkát végeznie, az els  
munkavégzési helyre érkezést l az utolsó munkavégzési helyen történ  munkavégzés befejezéséig – 
terjed  id tartam. 

Nem min sül rendkívüli munkavégzésnek, ha a munkavállaló az engedélyezett távollét idejét a 
munkáltatóval történt megállapodás alapján ledolgozza. 

Az elrendelhet  rendkívüli munkavégzés fels  határa naptári évenként legfeljebb kétszáz óra, kollektív 
szerz dés rendelkezése esetén háromszáz óra. 

A munkáltató rendkívüli munkavégzés elrendelése esetén is köteles az Mt. pihen id re vonatkozó, illet leg a 
munkaid -beosztást korlátozó rendelkezéseit betartani. Ennek megfelel en a munkavállaló részére a napi 
munkájának befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább tizenegy óra – a törvényben rögzített 
feltételek esetén nyolc óra – pihen id t kell biztosítani. 

Rendkívüli munkára nem vehet  igénybe a n  terhessége megállapításától a gyermeke egyéves koráig, a 
gyermekét egyedül nevel  férfi a gyermeke egyéves koráig, valamint a munkavállaló, ha foglalkoztatására 
jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között kerül sor. A gyermekét egyedül nevel  
munkavállaló – gyermeke egyéves korától négyéves koráig – csak beleegyezésével vehet  igénybe 
rendkívüli munkára. 

12.3.7. A készenlét és az ügyelet 

A készenlét az az id tartam, amely alatt a munkavállaló a munkaid -beosztásától eltér  id ben, illetve a 
munkaid kereten felül, a munkáltató utasítására meghatározott ideig és helyen munkavégzésre készen állni 
köteles. A készenlét helyét a munkavállaló jogosult meghatározni. A munkavállaló a készenlét id tartama 
alatt munkát nem végez. Ha ugyanis a munkáltató a készenlét id tartama alatt munkavégzést rendel el, már 
nem készenlétr l, hanem rendkívüli munkavégzésr l beszélünk, és az erre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

Ügyeletnek min sül az az id tartam, amely alatt a munkavállaló a munkaid  beosztásától eltér  id ben, 
illetve a munkaid kereten felül, a munkáltató utasítására, a munkáltató által meghatározott helyen és ideig 
rendelkezésre állni köteles. Az ügyelet alatt a munkáltató utasítására történ  munkavégzés rendkívüli 
munkavégzésnek min sül, és az erre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A készenlétet és az ügyeletet a munkáltató csak a társadalmi közszükségletet kielégít  alapvet  szolgáltatás 
folyamatos biztosítása, baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget 
fenyeget  veszély megel zése, illet leg elhárítása, továbbá az alkalmazott technológia biztonságos, 
rendeltetésszer  alkalmazásának fenntartása érdekében rendelheti el. 
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Az ügyelet és a készenlét id tartama alatt a munkavállaló köteles gondoskodni a munkára képes 
állapotának meg rzésér l. 

12.3.8. A fiatal munkavállalókra vonatkozó eltér  rendelkezések 

Az Mt. a munkaid  és a pihen id  vonatkozásában - összhangban a fiatalok munkahelyi védelmér l szóló 
94/33/EK irányelvben foglaltakkal - az általánostól eltér  rendelkezéseket tartalmaz. 

Ennek megfelel en a fiatal (tizenöt és tizennyolc év közötti) munkavállaló munkaideje legfeljebb napi nyolc 
óra, illetve heti negyven óra lehet, egy hétnél nem hosszabb munkaid keret átlagában. Ha a fiatal 
munkavállaló több munkáltató részére végez munkát, a különböz  munkahelyeken eltöltött munkaid t össze 
kell számítani. 

Ha a fiatal munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább harminc perc 
munkaközi szünetet kell biztosítani. A fiatal munkavállaló esetében a napi pihen id  mértéke legalább 
tizenkét óra, a heti pihen id  pedig két egymást követ  nap lehet. 

A fiatal munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli munkavégzésre, valamint ügyeletre, illetve készenlétre 
nem vehet  igénybe. 

12.4. A szabadság 

A szabadság a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben megillet  pihen id . Az Mt. 
rendelkezései alapján a munkavállalókat megillet  szabadság – típusait tekintve – lehet rendes szabadság 
(mely alap- és pótszabadságból áll), fizetés nélküli szabadság, valamint betegszabadság. 

12.4.1. A szabadság kiadásának id pontja 

A szabadság kiadásának id pontját – a munkavállaló el zetes meghallgatása után – a munkáltató határozza 
meg, de a munkavállaló indokolt igényeit a lehet ségekhez képest figyelembe kell vennie. A szabadságot a 
munkáltató az esedékesség évében köteles kiadni. 

A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a m ködési körét közvetlenül és súlyosan érint  ok 
esetén a szabadságot legkés bb az esedékesség évét követ  év március 31-ig, kollektív szerz dés 
rendelkezése esetén az esedékesség évét követ  év június 30-ig, a munkavállaló betegsége vagy a 
személyét érint  más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megsz nését l számított harminc 
napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. A munkáltató a szabadságot kett nél több részletben csak 
a munkavállaló kérésére adhatja ki. 

A szabadság kiadásának id pontját a munkavállalóval legkés bb a szabadság kezdete el tt egy hónappal 
közölni kell. Az alapszabadság egynegyedét – a munkaviszony els  három hónapját kivéve – a munkavállaló 
kérésének megfelel  id pontban kell kiadnia. A munkavállalónak az erre vonatkozó igényét a szabadság 
kezdete el tt legkés bb 15 nappal be kell jelentenie. 

A munkavállalót a szabadság idejére távolléti díj illeti meg. 

A szabadság kiadásának id pontját a munkáltató rendkívül indokolt esetben megváltoztathatja, illet leg 
kivételesen fontos érdekb l a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. Ez utóbbi esetben a 
munkavállalónak a szabadság alatti tartózkodási helyér l a munkahelyére, illet leg a visszautazással, 
valamint a munkával töltött id  a szabadságba nem számít be. A munkáltató a munkavállalónak a 
szabadság megváltoztatásával, illet leg megszakításával összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit 
köteles megtéríteni (pl. ha a munkavállaló tervezett nyaralását már befizette, szabadsága id szakára munkát 
vállalt, amelyet így nem tud elvégezni stb.). 

A szabadság csak a munkarend (munkaid -beosztás) szerinti munkanapokon adható ki. Az általános (heti öt 
munkanapot és két pihen napot biztosító) munkarend szerint foglalkoztatott munkavállaló öt munkanap 
szabadsággal egy hétre mentesül a munkavégzés alól. 

Az általános szabálytól eltér en a heti kett nél több pihen napot biztosító munkaid -beosztás esetén a 
szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkavállaló két 
pihen napját, valamint a munkaszüneti napot. 

Annak a munkavállalónak, akinek a munkaid -beosztása nem biztosít hetenként két pihen napot, úgy kell 
számítani a szabadságát, hogy azonos naptári id szakra (hétre) mentesüljön a munkavégzés alól, mint az 
ötnapos munkahéttel dolgozók. 
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12.4.2. A szabadság pénzbeli megváltása 

A szabadság pénzbeli megváltására – annak rendeltetése folytán – csak az Mt. által rögzített esetekben van 
mód. A munkáltatónál eltöltött id vel arányos, ki nem vett szabadságot pénzben kell megváltani a 
munkavállaló munkaviszonya megsz nésekor, illet leg sorkatonai vagy polgári szolgálatra történ  
behívásakor. 

Ha a munkavállaló a munkaviszonya megsz néséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a 
munkáltatónál töltött id re megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni. Nem 
követelhet  vissza a túlfizetés, ha a munkaviszony a munkavállaló nyugdíjazása vagy halála, illetve a 
munkáltató jogutód nélküli megsz nése miatt sz nt meg, vagy a munkavállalót sorkatonai, illetve polgári 
szolgálatra hívták be. 

12.5. A szabadság típusai  

12.5.1. A rendes szabadság 

A rendes szabadság alap- és pótszabadságból áll. Az alapszabadság mértékét az Mt. nem a munkában 
töltött id höz, hanem a munkavállaló életkorához köti. Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, mely a 
munkavállaló életkorának el rehaladtával folyamatosan legfeljebb évi harminc munkanapra emelkedik. (Az 
alapszabadság a munkavállaló huszonötödik életévének betöltésekor huszonegy munkanap. Az emelkedés 
mértéke a harmincegy éves életkorig háromévenként, a harmincegyedik életévt l negyvenöt éves korig 
kétévenként egy munkanap.) 

A hosszabb id tartamú alapszabadság abban az évben illeti meg el ször a munkavállalót, amikor a 
törvényben meghatározott életkort betölti. Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezd dött, részére a 
szabadság aranyos része jár. 

 A munkaviszony szünetelésének id tartamára csak az Mt. által nevesített alábbi esetekben jár szabadság: 

   a keres képtelenséget okozó betegség tartamára; 
   a szülési szabadság tartamára; 
   a tizennégy éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli 

szabadság els  évére; 
   a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára; 
   a tartalékos katonai szolgálat idejére; és 
   minden olyan munkában nem töltött id re, amelyre a munkavállaló távolléti díj-, illetve 

átlagkeresetfizetésben részesül (pl. a közeli hozzátartozó halála esetén járó két munkanap 
szabadság, a kötelez  orvosi vizsgálat miatt távol töltött id , a felmondási id n belül a 
munkavégzés alóli felmentés ideje stb.). 

12.5.2. A pótszabadság 

A pótszabadság az Mt. vagy kollektív szerz dés, illetve a munkaszerz dés rendelkezése szerint az 
alapszabadságot egészíti ki. A törvényben meghatározott pótszabadságok az életkor, a gyermeknevelés, a 
munkavállaló fogyatékossága, valamint egészségi ártalom címén járnak. Így pótszabadság illeti meg a 
fiatalkorút, a n t, illetve a gyermekét egyedül nevel  apát a gyermekek számától és életkorától függ en, 
továbbá a vak munkavállalót és a föld alatt vagy ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen dolgozókat.  
A többféle jogcímen alapuló pótszabadság egymás mellett is megilleti a munkavállalót. 

A fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a 
fiatal munkavállaló a tizennyolcadik életévét betölti. 

A szül k döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót, vagy a gyermekét 
egyedül nevel  szül t évenként a tizenhat évesnél fiatalabb egy gyermeke után kett , két gyermeke után 
négy, kett nél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság 
szempontjából a gyermeket el ször a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe 
venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A szül k szabadon dönthetnek, melyikük veszi igénybe a 
gyermekek után járó pótszabadságot. A munkáltatónak lehet sége van azonban arra, hogy a munkavállalót 
írásban nyilatkoztassa a gyermeknevelési szabadság igénybevételér l. 

A vak munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár. 

Évenként öt munkanap egészségügyi pótszabadság illeti meg a föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az 
ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát eltölt  munkavállalót. 
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Kollektív szerz dés, illetve munkaszerz dés a törvény által nevesítetteken túlmen en egyéb pótsza-
badságokat is megállapíthat. 

12.5.3. Betegszabadság 

A betegszabadság a munkavállalót a betegsége miatti keres képtelensége idejére naptári évenként 
megillet  szabadság. A munkavállaló keres képtelenségét a kezel orvos igazolja. 

A munkavállalót a betegsége miatti keres képtelenség idejére naptári évenként tizenöt munkanap 
betegszabadság illeti meg. Az évközben kezd d  munkaviszony esetén a munkavállaló a naptári évre járó 
betegszabadság id aranyos részére jogosult. Ha a munkavállaló az adott évben már más munkáltatónál 
munkaviszonyban állt, a betegszabadság akkor sem lehet több, mint a naptári évre még igénybe nem vett 
része. A betegszabadság naptári évben igénybe nem vett része kés bb nem igényelhet . 

E jogintézmény rendeltetése a társadalombiztosítás állami kiadásainak csökkentése, ezért a munkavállalót 
keres képtelensége – kivéve az üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keres képtelenséget – els  
tizenöt napjára nem társadalombiztosítási ellátásra, hanem betegszabadságra válik jogosulttá.  
A betegszabadság id tartamára a munkavállaló részére távolléti díjának 80 százaléka jár, mely ellátás 
költsége a társadalombiztosítás helyett a munkáltatót terheli. 

A betegszabadság kiadásánál a munkaid -beosztás szerinti munkanapokat kell figyelembe venni. Ha a 
munkavállaló a munkaszüneti nap miatt mentesülne a munkavégzési kötelezettsége alól, ezt a napot a 
betegszabadság kiadásánál munkanapként kell figyelembe venni. 

A heti kett nél több pihen napot biztosító munkaid -beosztás esetén az általános (heti öt munkanapos) 
munkarend során alkalmazandó szabályok szerint kell a betegszabadságot kiadni, vagyis a hét minden 
napja munkanapnak számít, kivéve a munkavállaló két pihen napját. 

12.5.4. Fizetés nélküli szabadság 

A munkavállaló részér l felmerülhetnek olyan személyi és családi okok, amelyek szükségszer en igénylik a 
munkavállaló távollétét a munkahelyér l. A fizetés nélküli szabadság rendeltetése, hogy a rendes pihen id  
terhelése nélkül biztosítsa a munkavállaló részére ezen problémák megoldását. 

Fizetés nélküli szabadság általában nem illeti meg alanyi jogon a munkavállalót, külön kérelmére a 
munkáltató mérlegelése alapján adható. 

Néhány esetben indokolatlan lenne a munkáltató mérlegelésére bízni a szabadság biztosítását, illetve 
bizonyos munkaid -kedvezmény megadását. Ezért az Mt. által – egészségügyi és szociális szempontok 
alapján – meghatározott esetekben a munkavállaló kérelmére a munkáltató köteles munkaid -kedvezményt, 
illetve fizetés nélküli szabadságot biztosítani. 

A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg 

   a gyermek harmadik életéve betöltéséig a gyermek otthoni gondozása céljából; 

   a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának id tartama 
alatt, feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza; 

   a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni 
ápolás érdekében. 

   A n nek a szoptatás els  hat hónapjában naponta kétszer egy óra ezt, követ en a kilencedik 
hónap végéig egy óra munkaid -kedvezmény jár. Ikrek esetében a munkaid -kedvezmény az 
ikrek számának megfelel  mértékben jár. 

A munkavállalónak – kérelmére – a tartós (el reláthatólag harminc napot meghaladó) ápolásra vagy 
gondozásra szoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, de legfeljebb két évre a 
munkáltató fizetés nélküli szabadságot köteles engedélyezni, ha a munkavállaló az ápolást személyesen 
végzi. Az Mt. a közeli hozzátartozó fogalmát tételesen felsorolja, ezért kizárólagosan ezen személyi kör 
tekintetében vehet  igénybe az ápolási szabadság. A tartós otthoni ápolást és annak indokoltságát az 
ápolásra szoruló személy kezel orvosa igazolja. Az igazolásban foglaltakat a munkáltató köteles elfogadni, 
azt nem vizsgáltathatja felül. 

A munkavállalónak – kérelmére – egy évig terjed  fizetés nélküli szabadságot kell engedélyezni, ha a 
munkavállaló magáner b l a saját részére lakást épít. A fizetés nélküli szabadságot az építési engedélyben 
megnevezett személy vagy helyette a vele együtt él  házastárs (élettárs) igényelheti. 

A kért megszakítás nélküli fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló által megjelölt – legalább egy 
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hónappal el zetesen közölt – id pontban kell kiadni. Ha a munkavállaló a szabadságot részletekben kívánja 
igénybe venni, a kiadás ütemezésér l a munkáltatóval el zetesen meg kell állapodnia. 

12.6. Egyéb munkaid -kedvezmények 

Az Mt. által meghatározott esetekben a munkavállaló kérelmére a munkáltató köteles a fizetés nélküli 
szabadság mellett vagy helyett munkaid -kedvezményt módosítani. 

A terhes n t 24 hét szülési szabadság illeti meg, melyb l 4 hetet a szülés várható id pontja el tt kell részére 
kiadni. A szabadság id tartamára a társadalombiztosítási jogszabályok szerint gyermekgondozási díj, 
illet leg külön jogszabály szerint gyermekgondozási segély jár. Amennyiben a gyermek anyja a gyermek 
gondozására szolgáló fizetés nélküli szabadságot nem, vagy csak részben veszi igénybe, részére a 
szoptatás els  hat hónapjában naponta kétszer egy óra, ezt követ en a kilencedik hónap végéig egy óra 
munkaid -kedvezmény jár. 

Gyermeke születése esetén öt munkanap munkaid -kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkés bb a 
születést követ  második hónap végéig kérésének megfelel  id pontban köteles a munkáltató kiadni. A 
munkaid -kedvezmény tartamára távolléti díj jár. A munkaid -kedvezmény tartamára a munkavállalónak 
kifizetett távolléti díjat a munkáltató részére – külön jogszabály alapján – az állami költségvetés megtéríti. 

A munkáltató mérlegelési jogkörében dönthet arról, hogy az Mt. által nevesített eseteken túl további 
munkaid -kedvezményt (pl. rendkívüli fizetett vagy fizetés nélküli szabadságot) biztosít-e a munkavállalónak. 

13. A MUNKA DÍJAZÁSA 

13.1. A munkabér 

A munkaviszony elengedhetetlen tartalmi eleme, hogy a munkavégzés ellenérték, munkabér fejében 
történik. Az Mt. nem definiálja pontosan a munkabér fogalmát, illet leg nem határozza meg elemeit, hanem a 
munka díjazásának alapvet  – els sorban a munkavállaló szempontjából garanciális jelent ség  – 
szabályait állapítja meg. (Az Mt. alkalmazásában munkabérnek min sül minden, a munkavállaló részére a 
munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás.) 

A joggyakorlat annak eldöntéséhez, hogy a munkavállalónak munkaviszonya alapján kifizetett juttatás 
munkabérnek min sül-e, rendszerint a munkaügyi statisztikai fogalmakat használja. Az utoljára közzétett, 
2004. január elsejét l alkalmazandó 9006/2003.(SK 7.) KSH közlemény szerint munkajövedelem a 
munkavégzéshez kapcsolódóan fizetett vagy természetben nyújtott javadalmazások összessége, mely 
közvetlenül a munkavégzés ellentételezését jelenti. 

A munkajövedelem két csoportja a kereset és az egyéb munkajövedelem. A kereset a munkavégzésre 
irányuló jogviszony alapján a munkavállaló részére pénzben vagy természetben fizetett díjazás (munkabér, 
munkadíj, illetmény). Az egyéb munkajövedelem körébe tartozik pl. az utazási, élelmezési, lakhatási 
költségtérítés. 

A munkáltató bérfizetési kötelezettsége, illetve a munkavállaló munkabérhez való joga feltétlen, a 
munkaviszonyban végzett munkáért külön kikötés nélkül is ellenszolgáltatás, munkabér jár. A felek ett l 
eltér en érvényesen nem állapodhatnak meg. 

A munkaviszony sajátosságaiból – így különösen a felek kapcsolatának tartós jellegéb l, a munkáltató 
foglalkoztatási kötelezettségéb l – adódóan, indokolt esetben a munkáltató bérfizetési kötelezettséggel 
tartozik munkavégzés hiányában is. 

A személyi alapbérben való megállapodás a munkaszerz dés egyik szükségképpeni tartalmi eleme. 
Személyi alapbérnek min sül az órabéres munkavállalóknál a megállapított személyi órabér, napibéres 
munkavállalóknál a megállapított napi bér, havidíjas munkavállalóknál a megállapított havibér. 

A munkavállalót megillet  munkabér id bérként vagy teljesítménybérként, illetve a kett  összekapcsolásával 
állapítható meg. 

Id bér alkalmazása esetén a díjazás a munkavégzés id tartama alapján, id egységre (pl. órára, hónapra) 
vetítetten kerül megállapításra. Az id bér alkalmazása általában nem kötelez , kivéve a személyi alapbért, 
melyet id bérben kell meghatározni. Az id bér mértékében a felek szabadon állapodnak meg, azonban a 
személyi alapbérnek - teljes munkaid s foglalkoztatás esetén - a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) 
mértékét el kell érnie. 

Teljesítménybér alkalmazása esetén a munka díjazása a munkavégzés eredményességéhez igazodik. A 
teljesítménybérrel kapcsolatos teljesítménykövetelményt, valamint az egyéb teljesítménybér-tényez ket a 
munkáltató köteles el zetes - objektív mérésen és számításon alapuló - eljárás alapján meghatározni.  
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A teljesítménykövetelményt, valamint az egyéb teljesítménybér-tényez ket oly módon kell a munkáltatónak 
meghatároznia, hogy a követelmény rendes munkaid ben százszázalékosan teljesíthet  legyen. 

A teljesítménykövetelmény megállapítása során tekintettel kell lenni a munkáltató m ködési körébe tartozó 
feltételekre (pl. a munkavégzés, a munkaszervezés és az alkalmazott technológia objektív körülményeire). 
Ha a teljesítménykövetelmény teljesítése jelent s részben nemcsak a munkavállalón múlik, garantált bér  
megállapítása is kötelez . A garantált bér akkor is megilleti a munkavállalót, ha a teljesítménykövetelményt 
nem teljesíti. 

A teljes munkaid ben foglalkoztatott munkavállalónak személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként 
legalább a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) jár. A munkavállalót megillet  kötelez  legkisebb 
munkabért és annak hatályossági körét – a mértékét rendszerint évente felülvizsgálva – a Kormány állapítja 
meg. A teljes munkaid re megállapított legkisebb munkabért id arányosan alkalmazni kell a 
részmunkaid ben foglalkoztatott munkavállalókra is. 

A munkavállalót a személyi alapbérén, illet leg teljesítménybérén felül különféle egyéb díjazások 
(bérelemek) illethetik meg. A leggyakrabban el forduló bérelemek a prémium, a jutalék, a jutalom és a 
bérpótlék. 

13.2. A bérpótlékok 

Bérpótlék akkor állapítható meg, ha a munkavállaló különleges helyen, kedvez tlen feltételek, vagy az 
általában szokásos munkaid -beosztástól eltér  id ben végez munkát, és a személyi alapbére vagy a 
teljesítménykövetelmények meghatározásánál ezen körülményeket nem vették figyelembe. 

A bérpótlék számítási alapja – eltér  megállapodás hiányában – a munkavállaló személyi alapbére. Az Mt. 
alapján a munkavállalót megillet  bérpótlékok az éjszakai pótlék, a m szakpótlék, a rendkívüli 
munkavégzésért járó pótlék és a pihen napi pótlék. Kollektív szerz dés, illetve a felek megállapodása ezen 
túlmen en is megállapíthat pótlékokat. 

A törvény értelmében a munkavállalót éjszakai pótlék, m szakpótlék, túlmunkapótlék, a heti pihen napon, 
illetve munkaszüneti napon végzett munka ellenértékeként fizetett pótlék, a készenlét esetére járó pótlék 
illeti meg. Kollektív szerz dés, illetve a felek megállapodása ezen túlmen en is megállapíthat pótlékokat. 
Éjszakai munkavégzés esetén a munkavállalót 15 százalékos bérpótlék illeti meg. (Éjszakai munkavégzésnek 
min sül a huszonkét és hat óra között végzett munka.) 

M szakpótlék (délutáni, illet leg éjszakai m szakpótlék) jár a többm szakos munkaid -beosztásban, illetve 
megszakítás nélküli (folytonos) munkarendben foglalkoztatott munkavállalónak. Többm szakos munkaid  
beosztás esetén a délutáni m szakpótlék mértéke 15, míg az éjszakai m szakpótlék mértéke 30 százalék.  
A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalót a délutáni m szak után további 5, az 
éjszakai m szak után további 10 százalék m szakpótlék illeti meg.  

Rendkívüli munkavégzésnek min sül, ha a munkavállaló a munkaid -beosztás szerinti napi munkaid t 
meghaladóan, a munkaid -kereten felül, illetve az ügyelet és a készenlét alatt végez munkát.  
A munkavállalót a rendkívüli munkavégzésért munkabéren felül rendszerint 50 százalékos bérpótlék illeti meg. 
A felek megállapodása vagy kollektív szerz dés szerint a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként – a 
munkabéren felül – bérpótlék helyett szabadid  is meghatározható. Ilyen esetben a munkavállaló 
szabadideje nem lehet kevesebb a végzett rendkívüli munkavégzés id tartamánál. 

A heti pihen napon munkavégzésre kötelezett munkavállaló a végzett munkáért járó munkabéren felül 
legalább 50 százalékos bérpótlékra jogosult abban az esetben, ha másik pihen napot, illetve pihen id t kap. 
Ennek hiányában viszont legalább 100 százalékos bérpótlék jár. A szabadid t, illetve a pihen napot 
(pihen id t) – eltér  megállapodás hiányában – legkés bb a rendkívüli munkavégzést követ  hónapban kell 
kiadni. Munkaid keret alkalmazása esetén a szabadid t, illetve a pihen napot (pihen id t) legkés bb az 
adott munkaid keret végéig kell kiadni. A pótlék fizetése történhet eseti elszámolás alapján vagy  
átalányként is. 

A rendkívüli munkavégzés ellenértékeként – munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek 
megállapodása alapján – pótlékátalány is megállapítható azokban a munkakörökben, ahol a rendkívüli 
munkavégzés mértéke pontosan nem mérhet . 

A munkavállaló az éjszakai pótlékra és a m szakpótlékra együttesen egyidej leg nem tarthat igényt, mert 
ezek a pótlékok a kedvez tlen munkaid ben történ  munkavégzés ellenértékének min sülnek. 
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13.2.1. Készenléti díj, ügyeleti díj 

A készenlét az az id tartam, amely alatt a munkavállaló a munkaid -beosztástól eltér  id ben, illetve a 
munkaid kereten felül a munkáltató utasítására meghatározott ideig és az általa meghatározott helyen 
köteles munkavégzésre készen állni. A készenlét id tartamát a munkáltató, a készenlét helyét a 
munkavállaló jogosult meghatározni. 

Készenlét esetén a munkavállalónak a személyi alapbér 20 százalékának megfelel  munkabér jár. 

Ha a készenlét alatt a munkáltató elrendeli a munkavégzést, már nem készenlétr l, hanem rendkívüli 
munkavégzésr l beszélhetünk, ezen id tartam díjazására is a rendkívüli munkavégzés díjazására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 

Ügyeletnek min sül az az id tartam, amely alatt a munkavállaló a munkaid -beosztástól eltér  id ben és a 
munkaid kereten felül a munkáltató utasítására, a munkáltató által meghatározott id tartamban és helyen 
köteles rendelkezésre állni. 

Ügyelet esetén a munkavállaló a személyi alapbér 40 százalékának megfelel  munkabérre jogosult. 

Ha az ügyelet alatt a munkáltató elrendeli a munkavégzést, ez esetben rendkívüli munkavégzésr l 
beszélhetünk, és ezen id tartam díjazására is a rendkívüli munkavégzés díjazására vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. 

A munkáltató jogosult a készenlét és az ügyelet ellenértékeként átalánydíjazást is megállapítani. 

13.2.2. A munkaszüneti napi pótlék 

Ha a munkavállaló a munkaszüneti napon a munkaid -beosztása alapján köteles munkát végezni, egyrészt 
jogosult a havi munkabérére, illetve ezen felül a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabérre. 

Ha a munkáltató a munkavállalót a munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzésre kötelezte, a 
munkavállaló jogosult a havi munkabérére, illetve ezen felül a munkaszüneti napon végzett munkáért járó 
munkabérre és a 100 százalékos bérpótlékra. Ha a munkavállaló a munkaszüneti napon történ  
munkavégzésért pihen id t kap, a bérpótlék mértéke 50 százalék. 

Ha a munkáltató a teljesítménybéres vagy órabéres munkavállalót kötelezte a munkaszüneti napon 
rendkívüli munkavégzésre, a munkavállaló jogosult a havi munkabérére, illetve ezen felül a munkaszüneti 
napon végzett munkáért járó munkabérre és a távolléti díjra. 

13.2.3. A vasárnapi pótlék 

A rendes munkaid ben történ  vasárnapi munkavégzés esetén a munkavállalót rendes munkabérén felül 50 
százalékos bérpótlék illeti meg, ha a munkavégzésre három vagy ennél több m szakos 
munkarendben, vagy a pihen napok összevonása miatt kerül sor. 

Nem jogosult azonban vasárnapi pótlékra a megszakítás nélküli munkarendben, illetve munkakörben, a 
rendeltetése folytán vasárnap is m köd  munkáltatónál, illetve munkakörben foglalkoztatott, a felek 
megállapodása alapján rendes munkaid ben kizárólag szombaton és vasárnap foglalkoztatott 
részmunkaid s, valamint az idénymunkát végz  munkavállaló. 

13.3. A más munkáltatónál történ  munkavégzés 

A munkavállaló más munkáltatónál történ  munkavégzésére az Mt. alapján három esetben, kirendelés, 
munkaer -kölcsönzés, illetve – az Mt. 150. §-a alapján – átengedés esetén kerülhet sor (az Mt. az 
„átengedés" kifejezést nem alkalmazza). 

A munkavállaló – a kirendelés és a munkaer -kölcsönzés esetén kívül – más munkáltatónál történ  
munkavégzésre is kötelezhet , ha a munkáltató a munkaviszonyból ered  foglalkoztatási kötelezettségét – 
m ködési körében felmerült ok miatt – átmenetileg nem tudja teljesíteni. A foglalkoztatás jellemz je, hogy a 
munkavállaló a munkáltatók között ellenszolgáltatás nélkül létrejött megállapodás alapján, a munkavégzés 
helye szerinti munkáltató irányítása alatt végzi a munkát, a munkavégzéssel kapcsolatos jogok és 
kötelezettségek tekintetében pedig a kirendelés szabályait kell megfelel en alkalmazni. 

13.4. A munkában nem töltött id  díjazása 

A munkavállalót rendszerint akkor illeti meg munkabér, ha a munkaviszony keretében munkát végzett. 
Kivételesen, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli, a munkavállalót munkavégzés hiányában is 
távolléti díj illeti meg, illet leg munkabérét távolléti díjra kell kiegészíteni. 
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13.4.1. A távolléti díj 

Az Mt. szabályai szerint a munkavállalót távolléti díj illeti meg: 

   az állampolgári kötelezettség teljesítése miatt kiesett munkaid re, 

   közeli hozzátartozó halálakor, esetenként két munkanapra, 

   a kötelez  orvosi vizsgálat és a véradás miatt távol töltött id  teljes id tartamára, 

   a munkaszüneti nap miatt kiesett munkaid re, 

   a rendes szabadság idejére, 

   a szoptatási munkaid -kedvezmény idejére, 

   a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott munkavégzés alóli felmentés idejére. 

Ha a munkavállaló a munkáltató engedélye alapján mentesül a munkavégzés alól, az emiatt kiesett 
munkaid re megállapodásuk szerint jár díjazás. 

A távolléti díj számításának alapjául az alábbi bérelemek szolgálnak: 

   a távollét id szakában érvényes személyi alapbér, 

   rendszeres bérpótlékok, és 

   a rendkívüli munkavégzés miatti ún. kiegészít  pótlék.  

13.4.2. Az állásid  díjazása 

Állásid nek min sül az az id tartam, amely alatt a munkavállaló a munkáltató m ködési körében felmerült 
okból nem tud munkát végezni. Az emiatt kiesett munkaid re (állásid ) a munkavállalót személyi alapbére 
illeti meg. 

14. AZ ÁTLAGKERESET 

Az átlagkereset számítására akkor kerül sor, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a felek 
megállapodása a munkavállalónak az átlagkereset, vagy az ahhoz igazodó díjazás kifizetését írja el . 

Ha a munkavállalónak átlagkeresetet kell fizetni, részére az átlagszámítás alapjául szolgáló id szakra 
(irányadó id szak) kifizetett munkabér id arányosan számított átlaga jár. 

Az átlagkereset-számítás alapjául az utolsó négy naptári negyedévre kifizetett munkabérek szolgálnak. Ha a 
munkavállaló munkaviszonya a négy naptári negyedévnél rövidebb, az átlagkeresete számításakor a nála 
számításba vehet  naptári negyedév(ek), negyedév hiányában az utolsó naptári hónap(ok)ra kifizetett 
munkabért kell figyelembe venni. Ha a munkavállalónak a munkáltatónál fennálló munkaviszonya egy 
naptári hónapnál rövidebb, átlagkereseteként a távolléti díjával azonos összeg tekintend . 

15. A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE 

A munkavállalónak a munkaviszonyával összefüggésben különböz  költségei merülhetnek fel. Ezen 
költségek közül a munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával 
kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan merült fel.  
A munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges költségeket a munkáltató a munkavállaló részére csak 
akkor köteles megtéríteni, ha azokhoz el zetesen hozzájárult. Az egyéb költségeket a munkáltató általában 
nem köteles megtéríteni. 

15.1. A munkába járással összefügg  költségek megtérítése 

A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítésére vonatkozó szabályokat a 78/1993.(V.12.) Korm. 
rendelet tartalmazza. 

E jogszabály alapján a munkáltató a munkavállaló részére a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás 
ellenében a munkába járás (közigazgatási határon kívüli napi munkába járás és hétvégi hazautazás) 
költségeit megtérítheti. 

Napi munkába járásnak min sül a munkavállaló állandó vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye közötti 
napi, illet leg a munkarendt l függ  gyakoriságú rendszeres oda- és visszautazás. 
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A munkáltató a munkavállaló bérletének vagy teljes árú menetjegyének 80 %-át köteles megtéríteni, ha az 
utazás el városi vasúton, valamint helyközi díjszabással közleked  helyi és távolsági buszon történik. Ha az 
utazás országos közforgalmú vasút 2. kocsi osztályán történik, a munkáltató a bérletnek illet leg a teljes árú 
menetjegynek a 86 %-át köteles megfizetni. 

Ha a munkavállaló állandó vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye között nem közlekedik 
tömegközlekedési eszköz, vagy ha a munkavállaló munkarendje miatt tömegközlekedési eszközt nem vagy 
csak hosszú várakozással tudna igénybe venni, akkor a saját gépjárm vel történ  munkába járáshoz a 
magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben foglalt szabályok szerint jár költségtérítés. 

16. A MUNKABÉR VÉDELME 

A munkabér védelmére vonatkozó, általában eltérést nem enged  rendelkezések a munkáltató munkabér 
fizetésének részletes szabályait állapítják meg a nemzetközi munkaügyi egyezményekben foglalt garanciális 
szabályokkal összhangban. 

A munkabért a magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni. A munkabért utalvány vagy 
más formában fizetni nem megengedett. E rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a munkáltató kollektív 
szerz dés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkabért vagy ennek egy részét a 
munkavállaló bankszámlájára utalja. 

Természetbeni kifizetésnek van helye, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály el írja. A természetbeni 
munkabér a pénzben meghatározott munkabér 20 százalékát nem haladhatja meg. Nem adható 
természetbeni munkabérként szeszes ital vagy más, az egészségre káros élvezeti cikk. 

A munkavállaló részére járó munkabért havonta utólag, egy ízben kell elszámolni és kifizetni. A felek 
azonban ett l eltér en is megállapodhatnak. 

Ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén, illetve a munkáltató 
telephelyén, akkor kérésére munkabérét a bérfizetés el tti utolsó itt töltött munkanapon kell kifizetni, vagy a 
munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni. 

Abban az esetben, ha a munkavállaló megszakítás nélkül legalább tíz munkanap szabadságot igénybe vesz, 
akkor a munkavállaló kérésére ki kell fizetni a szabadság megkezdése el tt két nappal az esedékes 
munkabért és a szabadság idejére járó munkabért. 

A munkabért a munkavállaló munkahelyén, illetve a munkáltató telephelyén kell kifizetni. Italboltban vagy 
más szórakozóhelyen a munkabér nem fizethet  ki. A munkabért a munkavállalónak, illet leg az általa 
meghatalmazott személynek munkaid ben kell kifizetni, kivéve, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály 
másként rendelkezik. 

A munkáltató a munkavállaló részére munkabérér l részletes írásbeli elszámolást köteles adni. A munkabér 
kifizetésekor adott munkáltatói elszámolásnak olyannak kell lennie, amely alapján a munkavállaló 
megállapíthatja a ledolgozott napokat és a fizetett ünnepek napját, a munkabér tételes kiszámítását, a 
levonások jogcímét és összegszer ségét. 

A munkabérb l való levonásnak csak jogszabály, joger s és végrehajtható határozat, vagy a munkavállaló 
hozzájárulása alapján van helye. 

Jogszabály alapján lehet levonni pl. a nyugdíjjárulékot, személyi jövedelemadó el leget, munkavállalói 
járulékot stb. Végrehajtható határozatnak min sül pl. a joger s bírósági határozat, a munkáltató végrehajtási 
záradékkal ellátott, joger s kártérítési határozata vagy fizetési felszólítása. A munkavállaló hozzájárulása 
alapján csak akkor van helye levonásnak, ha a munkavállaló nyilatkozata kifejezett és egyértelm  (pl. 
szakszervezeti tagdíj levonása esetén). 

A munkabérb l való levonás egyéb feltételeire (pl. a levonható bér mértékére, a követelések sorrendjére) a 
bírósági végrehajtás szabályait kell alkalmazni. 

A munkavállaló részére a munkáltató tévedése (pl. téves bérszámfejtés) alapján jogalap nélkül kifizetett 
munkabér csak a kifizetést l számított hatvan napon belül követelhet  vissza. Ezen határid  jogveszt  
jelleg , elmulasztása esetén a munkáltató igényét a továbbiakban már nem érvényesítheti. 

Ha a jogalap nélküli kifizetést a munkavállaló maga idézte el , vagy a kifizetés alaptalanságát fel kellett 
ismernie, a munkabért az általános elévülési id n belül lehet t le visszakövetelni. 

A jogalap nélkül (tévesen) kifizetett munkabért a munkáltató mindkét esetben írásbeli felszólítással 
követelheti vissza a munkavállalótól. A felszólításnak a követelés összegét, jogcímét és az igénybe vehet  
jogorvoslatról szóló tájékoztatást tartalmaznia kell. 
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A munkavállaló a munkabérére vonatkozó igényér l el re nem mondhat le, és nem köthet el re olyan 
megállapodást, amely a munkabér védelméhez kapcsolódó garanciális jogait csorbítja. 

17. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 

A munkáltató – kollektív szerz dés alapján, vagy mérlegelési jogkörében – támogathatja a munkavállalók 
kulturális, jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülményeik javítását. Ezen juttatások körét 
azonban az Mt. nem határozza meg. A támogatásokat, illetve ezek mértékét a kollektív szerz dés határozza 
meg, de a munkáltató a munkavállaló részére ezen túlmen en is nyújthat támogatást. A leggyakoribb 
juttatások: az üzemi étkezés vagy étkezési hozzájárulás, munkásszállás vagy albérleti hozzájárulás, 
üdültetés, sportlétesítmények támogatása, lakásépítés és -vásárlás támogatása, egészségügyi ellátás 
biztosítása stb. 

Ha a munka a ruházat nagymérték  szennyez désével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a 
munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani. Ha a munka jellege megkívánja, a munkáltató formaruhát 
vagy egyenruhát adhat. A munkaruha és formaruha juttatására jogosító munkaköröket kollektív 
szerz désben, vagy a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályban (pl. a munkáltató szabályzatában) kell 
meghatározni. 

A munkáltató az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárban tag munkavállaló tagdíjfizetési kötelezettségét 
részben vagy egészben átvállalhatja (munkáltatói hozzájárulás). A munkáltatói hozzájárulás fizetésének 
részletes szabályait az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 
tartalmazza. A munkáltatói hozzájárulással kapcsolatos igények érvényesítésére a munkaügyi jogvita 
szabályai irányadók. 

18. A MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELEL SSÉGE 

A munkavállaló a munkaviszonyából ered  kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 
kártérítési felel sséggel tartozik. 

A munkavállaló kártérítési felel sségének megállapítását az Mt. az alábbi feltételek együttes, egyidej  
fennállásához köti: 

   a munkaviszonyból ered  kötelezettség megszegése, 

   a munkavállaló vétkessége, 

   a vétkes kötelezettségszegéssel okozati összefüggésben keletkezett kár. 

A munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét illetve mértékét, valamint az okozati összefüggést a 
munkáltatónak kell bizonyítania. 

A munkaviszonyból ered  kötelezettségek körét egyrészt az Mt., másrészt kollektív szerz dés, a felek 
megállapodása, illet leg más munkaviszonyra vonatkozó szabály (jogszabály) határozza meg. 

A munkavállaló kötelezettségszegése egyaránt megvalósulhat aktív (tev leges), illet leg passzív 
(mulasztásból ered ) magatartással. A kártérítési felel sség érvényesítésének feltétele azonban a 
munkavállaló kötelezettségszegésének vétkessége. A vétkesség fogalmát az Mt. nem definiálja. A 
joggyakorlatban általánosan elfogadott nézet szerint a polgári jogi felróhatóság alapján kell min síteni a 
munkavállaló magatartását. Ennek megfelel en a munkavállaló kötelezettségszegése akkor tekinthet  
vétkesnek, ha nem úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható. 

Az Mt. a vétkesség két alakzatát különbözteti meg: a szándékosságot és a gondatlanságot. 

Szándékos károkozásnak min sül, ha a kár okozója el re látja magatartásának károsító következményeit, 
és azokat kívánja, vagy azokba belenyugszik. 

Gondatlan károkozásról akkor beszélünk, ha a károkozó magatartásának lehetséges következményeit el re 
látja, de könnyelm en bízik azok elmaradásában. Szintén gondatlan a károkozás, ha a kár bekövetkezését 
az elvárható gondosság kifejtése mellett el lehetett volna kerülni, és a kár azért következett be, mert a 
munkavállaló ezt a gondosságot nem fejtette ki. 

Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni, míg gondatlan károkozás 
esetén a kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének 50 százaléka. Kollektív szerz dés vagy 
munkaszerz dés a kártérítés mértékét ett l eltér en is szabályozhatja. A kártérítés mértéke azonban nem 
lehet magasabb munkaszerz dés alapján a másfél havi, kollektív szerz dés alapján a hat havi  
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átlagkeresetnél. Az általános szabálytól eltér en gondatlan károkozás esetén is a teljes kárért felel a 
pénzintézet pénztári számfejt je és ellen re, a számfejtés körében el idézett, vagy az ezzel összefügg  
ellen rzés elmulasztásával okozott kárért. 

A munkavállaló vétkességen alapuló általános kártérítési felel sségével szemben az Mt. három esetben 
kivételesen, a munkavállaló vétkessége nélkül (objektív módon) is lehet vé teszi vele szemben a kártérítési 
felel sség megállapítását és érvényesítését. 

A munkavállaló vétkesség nélküli (objektív) kártérítési felel sségének típusai az általános meg rzési 
felel sség, a pénztárosok, pénz- és értékkezel k felel ssége és a leltárhiányért való felel sség. 

A meg rzési felel sség érvényesítésére csak az alábbi feltételek együttes és egyidej  fennállása esetén van 
lehet ség: 

   a munkavállaló a dolgot visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel vette át, 

   az átvétel jegyzék vagy elismervény alapján történt, 

   a munkavállaló az így átvett dolgot állandóan rizetben tartotta, kizárólagosan használta 
vagy kezelte. 

A meg rzési felel sség hiányfelel sség, azaz érvényesítése esetén a munkavállaló vétkességére tekintet 
nélkül felel az átvett dolgokban bekövetkezett hiányért. Mentesül azonban a munkavállaló a felel sség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan küls  ok idézte el , vagy a munkáltató a biztonságos rzés 
feltételeit nem biztosította. 

A meg rzési felel sség feltételeinek meglétét, illet leg a kár bekövetkeztét és mértékét a munkáltatónak kell 
bizonyítania. 

A pénztárosok, pénz- és egyéb értékkezel k szintén vétkességükre tekintet nélkül tartoznak felel sséggel az 
általuk kizárólagosan kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgyak tekintetében. A rájuk vonatkozó 
felel sségi szabály csak annyiban tér el az általános meg rzési felel sség szabályaitól, hogy a kártérítési 
felel sség érvényesítésének nem feltétele a kezelt dolog jegyzék vagy elismervény alapján történ  átvétele. 

A leltárhiányért való felel sség az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszer en átadott és 
átvett anyagban, áruban ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel 
járó veszteség mértékét meghaladó hiányért vétkességre tekintet nélkül fennálló kártérítési felel sség. Nem 
terjed ki a felel sség a munkavállaló magatartásától független, de ismert okból – pl. természeti csapás, t z 
stb. által – keletkezett hiányra, a kívülálló személy által elkövetett b ncselekmény miatt bekövetkezett 
hiányra, valamint a vétkességi alapú károkozással okozott hiányra. 

A leltárhiányért való felel sség érvényesítésére csak az alábbi feltételek együttes és egyidej  fennállása 
esetén van lehet ség: 

             a munkavállaló a munkáltatóval leltárfelel sségi megállapodást kötött, 

   a leltári készletet szabályszer en átadták és átvették, 

   a leltárhiányt a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érint  leltárfelvétel 
során megállapították, 

   a leltárhiányért nem felel s munkavállalót a munkáltató a leltárhiányért felel s munkavállaló 
el zetes hozzájárulásával foglalkoztatta, 

   a munkavállaló legalább a két egymást követ  leltározás közötti id szak (leltárid szak) 
felében a leltárfelel sségi megállapodásban meghatározott munkakörben, illetve 
munkahelyen dolgozott, 

   az átvett dolgok rzésének, kezelésének kizárólagossága a leltárid szakban folyamatosan 

             fennállt. 

 

A leltárhiányért való felel sség érvényesítésének elengedhetetlen törvényi feltétele a munkáltató és a 
munkavállaló között az Mt.-ben meghatározott formában és tartalommal létrejött leltárfelel sségi 
megállapodás. Az Mt. azt is lehet vé teszi, hogy a leltári készletet kezel  munkavállalókkal a munkáltató 
csoportos leltárfelel sségi megállapodást kössön. 
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A leltárfelel sségi megállapodás eltér  rendelkezése hiányában a leltári készletet állandóan egyedül kezel  
munkavállaló a leltárhiány teljes összegéért felel. Ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felel s 
munkavállaló is kezeli, a leltárhiányért felel s munkavállaló legfeljebb hat havi átlagkeresete mértékéig felel. 
Csoportos leltárfelel sségi megállapodás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a megállapodást 
kötött munkavállalók átlagkeresetének hat havi együttes összegét. Kollektív szerz dés a kártérítés mértékét 
az Mt. szabályaitól eltér en is meghatározhatja. 

19. A MUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELEL SSÉGE 

Az Mt. vétkességre tekintet nélküli, ún. objektív felel sséget állapít meg arra az esetre, ha a munkáltató a 
munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben kárt okoz. A munkavállalót terheli annak bizonyítása, 
hogy a károkozás a munkaviszonyával okozati összefüggésben következett be. 

Az általános szabálytól eltér en a legfeljebb tíz f foglalkozású munkavállalót foglalkoztató magánszemély 
munkáltató a munkavállalónak okozott kárért csak vétkessége esetén felel. 

A munkáltató kártérítési felel ssége megállapítása esetén a munkavállaló részére a teljes kárt köteles 
megtéríteni. A kár fogalma alatt a dologban tényleges keletkezett kárt, valamint a sérelem folytán elmaradt 
jövedelmet (hasznot), a sérelemmel kapcsolatos költségeket és a nem vagyoni kárt kell érteni. A munkáltató 
köteles megtéríteni a munkavállaló közeli hozzátartozójának a károkozással összefüggésben felmerült 
kárait, indokolt költségeit is. 

Kártérítésként járadékot is meg lehet állapítani. Rendszerint járadékot kell megállapítani akkor, ha a 
kártérítés a munkavállaló vagy vele szemben tartásra jogosult hozzátartozója tartását, illet leg tartásának 
kiegészítését hivatott szolgálni. Ha a kár vagy egy részének mértéke pontosan nem számítható ki, a 
munkáltató olyan összeg  általános kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult teljes anyagi 
kárpótlására alkalmas. 

A munkáltatónak nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása 
idézett el . A kárviselés arányát az dönti el, hogy a munkavállaló vétkes közrehatása milyen mérték  volt. 

Mentesül a munkáltató a felel sség alól, ha a kárt m ködési körén kívül es  elháríthatatlan ok, vagy a 
károsult kizárólagos és elháríthatatlan magatartása idézte el . A munkáltató m ködési körébe esnek 
különösen a munkáltató által feladatai során kifejtett tevékenységgel összefügg  magatartásból, a használt 
anyag, felszerelés, berendezés és energia tulajdonságából, állapotából, mozgatásából és m ködéséb l 
ered  okok. Ezen körülmények fennállásának bizonyítása a munkáltatót terheli. 

A magánszemély munkáltató akkor mentesül a felel sség alól, ha bizonyítja, hogy a károkozás 
bekövetkezésében vétkesség nem terheli. 

20. A MUNKAÜGYI JOGVITA 

Munkaügyi jogvitának min sül a munkavállaló és a munkáltató között a munkaviszonyból származó jogokkal 
és kötelezettségekkel összefüggésben felmerült, valamint a szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi 
megbízott) Mt.-b l, illet leg kollektív szerz désb l vagy üzemi megállapodásból származó igényének 
érvényesítése érdekében kezdeményezett jogvita. 

A munkaügyi jogvita tárgya lehet a munkáltató munkaviszonyra vonatkozó jogellenes intézkedésének vagy 
mulasztásának orvoslása, illet leg a munkaviszonnyal, kollektív jogokkal kapcsolatos igények érvényesítése. 

Nem indítható jogvita a munkáltató mérlegelési jogkörében hozott döntésével szemben, kivéve, ha a 
munkáltató a mérlegelési jogkör gyakorlásának – általa kialakított – szabályait megsértette. 

A munkaügyi jogvitában bíróság jár el. Munkaügyi bíróságok minden megyében és a f városban m ködnek. 
A keresetlevelet a munkáltató székhelye szerint illetékes munkaügyi bírósághoz kell benyújtani. 

A keresetnek az intézkedés végrehajtására általában nincs halasztó hatálya. A bíróság azonban mind 
hivatalból, mind a pert kezdeményez  fél kérelmére a sérelmes intézkedés végrehajtását felfüggesztheti a 
per joger s befejezéséig. 

A munkaügyi jogvitában a keresetlevél el terjesztésének határideje általánosan az elévülési id vel (három 
év) azonos. Az Mt. által meghatározott egyes esetekben azonban a keresetindítás határideje a sérelmes 
intézkedést l számított 30 nap. Ennek megfelel en a keresetlevelet az intézkedés közlését l számított 30 napon 
belül lehet el terjeszteni: 

  a munkáltató egyoldalú intézkedésével végrehajtott munkaszerz dés-módosítással; 
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  a munkaviszony megszüntetésével, ideértve a közös megegyezésen alapuló megszüntetést is; 

  a rendkívüli felmondással; 

  a munkavállaló kötelezettségszegése miatt alkalmazott jogkövetkezménnyel; 

  a fizetési felszólítással, illetve a kártérítésre - ideértve a leltárhiány megtérítésére - kötelez  
határozattal kapcsolatban. 

A kollektív szerz désben, illet leg a felek megállapodásában munkaügyi jogvita esetére békéltet  személyét 
köthetik ki, aki a vitában egyezség létrehozását kísérli meg. A békéltet  az egyezséget köteles írásba 
foglalni. A kollektív szerz désben, illetve a felek megállapodásában meghatározott békéltetés 
eredménytelensége esetén az elévülési id n belül lehet bírósághoz fordulni. 

21. AZ ATIPIKUS MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONYOK 

El z leg a „klasszikus" munkaviszonyra vonatkozó, dönt en a Munka Törvénykönyvében, részben pedig 
egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezéseket írtuk le. E pont alatt azokat a foglalkoztatásra irányuló 
atipikus jogviszonyokat mutatjuk be, amelyek jogi szabályozását kisebb részben a Munka Törvénykönyve 
(távmunka, munkaer -kölcsönzés), nagyobb részben azonban külön jogszabályok tartalmazzák. 

21.1. A bedolgozói jogviszony 

A bedolgozók foglalkoztatásáról szóló rendelkezéseket a 24/1994. (11.25.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A rendelet szabályai mellett a Munka Törvénykönyve általános rendelkezéseit is alkalmazni kell a 
munkavállaló és a munkáltató kártérítési felel ssége, a munkaügyi jogvita, valamint a szabadság kiadása 
tekintetében. A bedolgozói jogviszony olyan speciális, önállóan végezhet  munkára létesíthet  jogviszony, 
amelyre a teljesítménykövetelmény munkanorma formájában, illet leg más mennyiségi vagy min ségi 
mutatókkal meghatározható. 

A bedolgozói jogviszony alanyai a foglalkoztató és a munkavállaló. Foglalkoztató az lehet, aki jogképes. 
Bedolgozóként az a természetes személy foglalkoztatható, aki az Mt. rendelkezései szerint munkaviszonyt 
létesíthet. 

A bedolgozói jogviszony a foglalkoztató és a bedolgozó közötti írásbeli megállapodás alapján jön létre.  
A megállapodásban meg kell határozni a bedolgozó által végezhet  tevékenységet, a munkavégzés helyét, 
valamint a költségtérítés módját, illetve mértékét. A foglalkoztató és a bedolgozó a megállapodást csak 
közös megegyezéssel módosíthatja. A bedolgozói jogviszony – eltér  megállapodás hiányában – 
határozatlan id tartamra jön létre. A határozott id re létesített bedolgozói jogviszony id tartamát naptárilag 
vagy más alkalmas módon kell meghatározni. 

A bedolgozói jogviszony megsz nik:  

  a bedolgozó halálával; 

  a foglalkoztató jogutód nélküli megsz nésével; 

  a határozott id  lejártával. 

A bedolgozói jogviszony a felek által megszüntethet :  

 közös megegyezéssel; 

 rendes felmondással; 

 rendkívüli felmondással. 

A bedolgozói jogviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatot írásba kell foglalni.  
A bedolgozói jogviszonyt a foglalkoztató és a bedolgozó közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti.  
A határozatlan idej  bedolgozói jogviszonyt mind a foglalkoztató, mind a bedolgozó rendes felmondással 
megszüntetheti. A felmondási id  15 nap. 

A foglalkoztató akkor élhet a rendkívüli felmondás jogával, ha a bedolgozó felróható jelent s késedelme 
miatt a munka elvégzése a munkáltatónak már nem áll érdekében, vagy egyébként a bedolgozó olyan 
magatartást tanúsít, amely a bedolgozói jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A bedolgozó a 
bedolgozói jogviszonyt akkor szüntetheti meg rendkívüli felmondással, ha a foglalkoztató jelent s mérték  
szerz désszegése a munka elvégzését vagy egyébként a bedolgozói jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 

A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést l számított 3 napon 
belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztét l számított 6 hónapon belül, b ncselekmény elkövetése  
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esetén a büntethet ség elévüléséig lehet gyakorolni. A határozott idej  bedolgozói jogviszony csak közös 
megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással szüntethet  meg. 

A bedolgozói jogviszonyban történ  munkavégzés során – a „klasszikus” munkaviszonytól eltér  módon – a 
bedolgozó munkáját rendszerint saját munkaeszközzel, a foglalkoztató által biztosított anyaggal, önállóan, a 
munkáltató közvetlen irányítása nélkül végzi. Munkájához a vele közös háztartásban él , az Mt. 
rendelkezései szerint munkaviszony létesítésére jogosult személyek segítségét is igénybe veheti. 

A foglalkoztató köteles a bedolgozó számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást megadni. Ha a 
munkavégzésre vonatkozó szabályok, el írások kötelez  rendelkezéseket nem állapítanak meg, a 
foglalkoztató az alkalmazott technika és a munkavégzés módja tekintetében a bedolgozónak utasítást adhat, 
ha az a munka elvárt min sége szempontjából szükséges. A foglalkoztató a munkavégzéssel 
összefüggésben a bedolgozót ezt meghaladóan nem utasíthatja. 

A foglalkoztató az általa adott anyag, termék, eszköz tekintetében köteles biztosítani, hogy az az 
egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek megfeleljen és azok kezelésére, tárolására 
el írásokat adhat. Ezen túlmen en köteles a foglalkoztató a bedolgozót a végzend  munkával kapcsolatban 
munkavédelmi oktatásban részesíteni, és az el írt egyéni véd eszközökkel ellátni. Az egészséges és 
biztonságos munkavégzés további feltételeir l a bedolgozó köteles gondoskodni. 

A foglalkoztató a munka kiadásával egyidej leg köteles meghatározni és írásban rögzíteni a munka 
elvégzéséért járó díjazást, valamint a teljesítménykövetelményt és a teljesítménydíjazás egyéb tényez it.  
A teljesítménykövetelményt és a teljesítménydíjazás egyes elemeit a foglalkoztató állapítja meg.  
A teljesítménykövetelményt úgy kell megállapítani, hogy a bedolgozó díjazása 100 százalékos teljesítmény 
mellett, a teljes munkaid nek megfelel  munkavégzés esetén legalább a minimális munkabért, ennél 
rövidebb munkavégzés esetén legalább ennek id arányos részét elérje. A díjazás kifizetésére, és az abból 
való levonásra az Mt. rendelkezéseit kell megfelel en alkalmazni. 

A bedolgozó részére térítést kell megállapítani az általa viselt, a munkavégzés során ténylegesen felmerült, a 
jogszabály által meghatározott rezsiköltségekre. Amennyiben a munka jellege nem teszi lehet vé a 
tényleges rezsiköltség megállapítását, m szaki számítások alapján rezsiátalányt kell fizetni. 

A bedolgozó a bedolgozói jogviszonyából ered  kötelezettségeinek vétkes megszegésével okozott kárért a 
Munka Törvénykönyvének a munkavállaló kártérítési felel sségére vonatkozó szabályai szerint tartozik 
kártérítési felel sséggel. A bedolgozó a vele közös háztartásban él , általa a munkavégzéshez igénybe vett 
személy tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A foglalkoztató felel sségére a 
rendeletben meghatározott eltérésekkel a Munka Törvénykönyvének a munkáltató kártérítési felel sségére 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

A foglalkoztató általában csak a bedolgozónak bedolgozói jogviszonyával összefüggésben vétkesen okozott 
kárt köteles megtéríteni. Mentesül a foglalkoztató a felel sség alól, ha bizonyítja, hogy a kár 
bekövetkezésében vétkesség nem terheli. 

A foglalkoztató vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben csak akkor felel a bedolgozónak a bedolgozói 
jogviszonyával összefüggésben okozott kárért, ha az a foglalkoztató által a bedolgozó rendelkezésére 
bocsátott anyag, gép, eszköz hibájából következett be, illetve a kárt a foglalkoztató nevében ellen rzést, 
szállítást stb. végz  személy e tevékenysége során okozta. 

Ha a bíróság megállapítja, hogy a foglalkoztató a bedolgozói jogviszonyt jogellenesen szüntette meg, a 
foglalkoztató a rendes felmondás esetén járó felmondási id re számított minimális bér összegét köteles 
megfizetni a bedolgozó részére. A bedolgozó a jogviszony helyreállítását nem követelheti. Ha a bedolgozói 
jogviszonyt a dolgozó szünteti meg jogellenesen és azzal kárt okoz, a rendes felmondás esetén járó 
felmondási id re számított minimális bér összegéig terjed  kártérítésre kötelezhet . 

A bedolgozói jogviszony megsz nése esetén a bedolgozó részére igazolást kell kiadni, amely tartalmazza a 
bedolgozói jogviszonyban eltöltött id tartamot, valamint a bedolgozó díjazásából joger s határozat vagy 
jogszabály alapján levonandó tartozást és annak jogosultját. 

Biztosított bedolgozói jogviszonyról beszélünk, ha a foglalkoztató és a bedolgozó megállapodik abban, hogy 
a foglalkoztató a bedolgozót meghatározott munkamennyiséggel ellátja, a bedolgozó pedig ebben a 
mértékben rendszeresen munkát végez. A megállapodást legalább olyan mennyiség  munkára kell 
megkötni, amelynek elvégzése esetén a bedolgozó havi díjazása eléri a kötelez  legkisebb havi munkabér 
30%-át. Ha a foglalkoztató a meghatározott munkamennyiséget nem biztosítja, a biztosított bedolgozó 
részére a megállapodásban meghatározott, de legalább a kötelez  legkisebb munkabér 30%-át elér  
díjazás jár. 
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A biztosított bedolgozói jogviszony rendes felmondása esetén a felmondási id  30 nap. A rendes 
felmondás esetén érvényesül  felmondási tilalmak köre sz kebb az Mt.-ben foglaltakhoz képest. Ennek 
megfelel en a foglalkoztató nem szüntetheti meg rendes felmondással a biztosított bedolgozói jogviszonyt a 
betegség miatti keres képtelenség idején (legfeljebb azonban a keres képtelenség els  napjától számított 
egy évig, güm kóros megbetegedés esetén két évig), továbbá üzemi baleset vagy foglalkozási 
megbetegedés miatti keres képtelenség alatt a táppénzre való jogosultság teljes ideje alatt, illet leg a 
terhesség és a szoptatás alatt, valamint a szülést követ  hatodik hónap végéig. 

A biztosított bedolgozót négy naptári hét szabadság illeti meg. A szabadság idejére a megállapodásban 
meghatározott díjazás jár, amely a kötelez  legkisebb munkabér 30%-ánál kevesebb nem lehet.  
A szabadság kiadására, számítására, pénzbeli megváltására a Munka Törvénykönyve szabályait kell 
megfelel en alkalmazni. 

21.2. A munkaer -kölcsönzés 

A munkaer -kölcsönzés a munkáltatók között a ’90-es évek elejét l vált egyre gyakrabban alkalmazott 
foglalkoztatási formává. A munkaer -kölcsönzés 2002-ig jogszabályi szinten nem került kodifikálásra, e 
munkavégzésre a Munka Törvénykönyvének a kirendelésre vonatkozó szabályai szerint került sor.  
A munkaer -kölcsönzés törvényi szint  szabályozásának lehet ségét a Munka Törvénykönyve 2002-es 
módosítása teremtette meg. Tekintve, hogy a munkaer -kölcsönzés a munkaviszony egy speciális formája, 
az Mt. egy új fejezete tartalmazza a vonatkozó rendelkezéseket. 

A munkaer -kölcsönzés olyan sajátos, háromoldalú jogviszony, amelynek keretében a kölcsönbeadó és a 
munkavállaló munkaviszonyt, a kölcsönbeadó és a kölcsönvev  munkáltató polgári jogi jogviszonyt létesít 
egymással. A munkavállaló és a kölcsönvev  munkáltató között azonban nem jön létre munkaviszony.  
A munkaviszony és a polgári jogi jogviszony létesítésének célja a munkavállaló munkavégzés céljából, 
ellenérték fejében történ  átengedése. A kölcsönbeadó és a munkavállaló közötti munkaviszonyra az Mt., a 
kölcsönbeadó és a kölcsönvev  munkáltató közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

Kölcsönbeadó csak az a belföldi székhely , a tagok korlátolt felel sségével m köd  gazdasági társaság, 
közhasznú társaság vagy - a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában - szövetkezet 
lehet, amelyik megfelel az e törvényben, illetve az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek, és az állami 
foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette. 

A kölcsönzés során a munkáltatót megillet  jogokat és kötelezettségeket a kölcsönbeadó és a kölcsönvev  – 
megállapodásuk szerint – megosztva gyakorolja. A munkaviszony megszüntetésének jogát kizárólag a 
kölcsönbeadó gyakorolhatja, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot a munkavállaló  
a kölcsönbeadóval közli. A munkavállalóra a kölcsönvev nél irányadó munkarendre, munkaid re, pihen id re 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A kölcsönbeadót terheli a munkaviszonnyal összefügg  
valamennyi bevallási, adatszolgáltatási, levonási, befizetési kötelezettség teljesítése. 

21.2.1. A kölcsönbeadó és a kölcsönvev  közötti jogviszony 

A kölcsönbeadó és a kölcsönvev  közötti megállapodást írásba kell foglalni, és annak tartalmaznia kell 
legalább a munkaer -kölcsönzés id tartamát, a munkavégzés helyét és az elvégzend  munka jellegét, 
továbbá természetbeni munkabér, illetve juttatás esetén - ha ezeket a kölcsönvev  biztosítja - ezek 
ellentételezését. A megállapodásban foglaltakon túl a kölcsönvev  írásban köteles tájékoztatni a 
kölcsönbeadót az irányadó munkarendr l, a munkáltatói jogkört gyakorló személy megnevezésér l,  
a munkabérfizetés alapjául szolgáló adatok közlésének módjáról és határidejér l, az elvégzend  munkára 
vonatkozó alkalmazási feltételekr l, továbbá minden olyan körülményr l, amely a munkavállaló foglalkoztatása 
szempontjából lényeges. 

A felek eltér  megállapodásának hiányában a kölcsönbeadó viseli a foglalkoztatással kapcsolatos 
jogszabályban meghatározott költségeket, így különösen a munkavállaló utazási költségeit és a 
munkavégzéshez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat díját. 

A munkavégzés id tartama alatt a kölcsönvev  min sül munkáltatónak: 

 a munkavállaló munkavédelmére, 

 a n k, a fiatal munkavállalók, a megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására, 

 az egyenl  bánásmód követelményére, 

 a munkavégzésre, 

 a munkakör átadás-átvételére, 
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 a munkaid re és pihen id re, illetve ezek nyilvántartására vonatkozó szabályok betartása, 

 a természetbeni munkabér, valamint a közvetlenül adott szociális juttatás biztosítása tekintetében. 

 

21.2.2. A kölcsönbeadó és a munkavállaló között fennálló munkaviszony 

A munkaszerz désnek tartalmaznia kell a felek nevét, illetve megnevezését, a kölcsönbeadó nyilvántartásba 
vételi számát, valamint a munkavállaló és a kölcsönbeadó lényeges adatait. A feleknek a 
munkaszerz désben meg kell állapodniuk abban is, hogy a munkaszerz dés kölcsönzés céljából jön létre, a 
munkavállaló személyi alapbérében, valamint a munkavégzés jellegében vagy a munkakörben. 

A kölcsönzés céljából létesített munkaviszony megszüntethet : 

 közös megegyezéssel, 

 felmondással, 

 azonnali hatályú felmondással. 

A határozatlan id tartamú munkaviszonyt felmondással mind a kölcsönbeadó, mind a munkavállaló 
megszüntetheti. A felmondást a kölcsönbeadónak indokolnia kell. Az indokolásból a felmondás okának 
világosan ki kell t nnie. A munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozatot írásba kell foglalni.  
A felmondási id  mértéke 15 nap. Ha a munkaviszony id tartama eléri a 365 napot, a felmondási id  mértéke 30 nap. 

A kölcsönbeadó által közölt felmondás esetén – a felek eltér  írásbeli megállapodása hiányában – a 
felmondási id  tartama alatt a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól. A felmentési 
id re a munkavállalót átlagkeresete illeti meg. A határozott és a határozatlan id tartamú munkaviszonyt 
azonnali hatályú felmondással mind a kölcsönbeadó, mind a munkavállaló megszüntetheti. 

A munkavállaló akkor szüntetheti meg azonnali hatályú felmondással a munkaviszonyt, ha a kölcsönbeadó 
vagy a kölcsönvev  súlyosan megszegte a munkaviszonyra vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat, 
illetve megállapodást. A kölcsönbeadó akkor szüntetheti meg azonnali hatályú felmondással a 
munkaviszonyt, ha a munkavállaló a munkaviszonyból ered  lényeges kötelezettségeit vétkesen megszegi. 

A kölcsönbeadó a nyilvántartásból való törlése esetén azonnali hatályú felmondással köteles a munkavállaló 
munkaviszonyát megszüntetni. Ha a kölcsönbeadó a munkaviszonyt határid n belül nem szünteti meg, a 
munkaviszony a hatvanadik napon megsz nik. 

A munkaviszony megsz nésekor, illetve megszüntetésekor legkés bb az utolsó munkában töltött napot 
követ  öt napon belül köteles a kölcsönbeadó a munkavállalót megillet  munkabért és egyéb járandóságot 
kifizetni, valamint kiadni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban el írt 
igazolásokat. 

A kölcsönzés keretében történ  foglalkoztatás id tartama alatt a szabadságot – eltér  megállapodás 
hiányában – a kölcsönvev , egyébként a kölcsönbeadó adja ki. A szabadság kiadásának id pontját a 
munkavállalóval – el zetes meghallgatása után – legkés bb a szabadság kezdete el tt három nappal 
közölni kell. Az id pontot a kölcsönvev  csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg, és a 
munkavállalónak az ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit köteles megtéríteni. 

Az alapszabadság legalább egynegyedét – a foglalkoztatás els  három hónapját kivéve – a munkavállaló 
kérésének megfelel  id pontban kell kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság 
kezdete el tt legkés bb 15 nappal be kell jelentenie. 

21.3. A távmunka 
A távmunkavégzés törvényi szabályozására 2004-ben került sor oly módon, hogy – a munkaer -
kölcsönzéshez hasonlóan – az Mt. egy új fejezettel b vült ki. Távmunkát végz  munkavállalónak az a 
személy min sül, aki a munkáltató m ködési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általa 
választott, a munkáltató székhelyét l, telephelyét l elkülönült helyen, információtechnológiailag és 
informatikai eszközzel végzi, és a munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbítja. 

A távmunkavégzésre vonatkozó munkaszerz désben az általános feltételeken túl meg kell állapodni abban, 
hogy a munkavégzés távmunkára irányul, a kapcsolattartás feltételeiben és a költségek elszámolásának 
módjában. Eltér  megállapodás hiányában a munkavégzéshez és a kapcsolattartáshoz szükséges 
eszközöket a munkáltató biztosítja. 

A távmunkát végz  munkavállaló a munkaid -beosztását és felhasználását - eltér  megállapodás hiányában - 
maga jogosult meghatározni. A munkáltató indokolt esetben ellen rizheti a távmunkát végz  munkavállaló 
munkavégzési kötelezettségének teljesítését. 
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21.4. Az alkalmi munkavállalói könyvvel történ  foglalkoztatás 

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történ  foglalkoztatás a munkaviszony létesítésének egy speciális 
formája. A munkáltató által alkalmi munkavállalói könyvvel történ  foglalkoztatásra, illetve az ahhoz 
kapcsolódó közterhek egyszer sített befizetésének rendjére vonatkozó rendelkezéseket az 1997. 
szeptember elsejét l hatályos 1997. évi LXXIV. törvény tartalmazza. Az alkalmi munkavállalói könyvvel 
történ  foglalkoztatás el nye, hogy az alkalomszer en felmerül  munkafeladatokat a munkáltató a Munka 
Törvénykönyve szabályainál lényegesen „enyhébb” alaki és adminisztratív kötelezettségek mellett 
végeztetheti el, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterheket pedig egyszer sített formában teljesítheti. 

Az alkalmi foglalkoztatásra általában az Mt. szabályai – a külön törvényben foglalt eltérésekkel – 
alkalmazandók. Az alkalmi foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések munkáltató által történ  megszegése 
esetén az általános munkajogi, társadalombiztosítási, valamint adóigazgatási rendelkezések az irányadók. 

Alkalmi foglalkoztatásnak min sül  jogviszony a tárgyévre kiadott alkalmi munkavállalói – „kék” illet leg 
„zöld” szín  – könyvvel rendelkez  munkavállalóval létesíthet . Az alkalmi munkavállalói könyv (AM 
könyv) a munkavállaló alkalmi foglalkoztatásnak min sül  munkaviszonyának nyilvántartására szolgáló 
közokirat, melyet a munkavállalónak kell kiváltani a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti munkaügyi 
központ illetékes kirendeltségén. A Magyarországon lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel nem rendelkez  
munkavállaló részére az AM könyvet vagy a foglalkoztatás helye szerinti munkaügyi központ székhelye 
szerinti kirendeltség, vagy - a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területén - 
bármely f városon kívüli kirendeltség, a f városban pedig a VIII. kerületi kirendeltség állítja ki.  

AM könyvvel foglalkoztathat a Munka Törvénykönyve, továbbá a köztisztvisel k jogállásáról, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények hatálya alá tartozó foglalkoztató. Ez utóbbi két esetben  
a foglalkoztató közvetlenül az alaptevékenysége körébe tartozó feladatokra AM könyvvel munkavállalót nem 
alkalmazhat. 

Az AM könyv közokirat, amelybe bejegyzést – a munkavállaló aláírását kivéve – csak a kiállító munkaügyi 
központ, illet leg a munkáltató tehet. Az AM könyvet a munkavállalónak magánál kell tartania. 

Alkalmi munkavállalói „kék” könyvvel foglalkoztatható:  

 az a természetes személy, aki az Mt. alapján munkavállaló lehet, kivéve a munkaer -kölcsönzésre 
létrejött munkaviszonyban foglalkoztatott személyt, 

 a Magyarországon m köd  szakiskolával, középiskolával, alapfokú m vészetoktatási intézménnyel, 
fels oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos magyar vagy külföldi 
állampolgár, 

 az a külföldi személy, aki a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvényben foglaltak szerint engedély nélkül foglalkoztatható, valamint 

 az a külföldi személy, aki magyar állampolgárral Magyarországon együtt él  házastárs, továbbá a 
magyar állampolgár olyan özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála el tt legalább egy évig 
Magyarországon együtt élt. 

Alkalmi munkavállalói „zöld” könyvvel engedély nélkül foglalkoztatható: 

 a Magyarországon egyébként engedély alapján foglalkoztatható külföldi állampolgár mez gazdasági 
(különösen növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) idénymunka keretében történ  
foglalkoztatása során. 

A foglalkoztatás fogalmilag általánosan csak akkor min sül alkalmi jelleg nek, ha a munkáltató ugyanazzal a 
munkavállalóval: 

 naponta legfeljebb öt egymást követ  naptári napig, 

 egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, 

 egy naptári éven belül pedig legfeljebb kilencven naptári napig munkaviszonyt létesít, 

és a munkavállalónak kifizetett, a munkavállalót érint  levonásokat nem tartalmazó munkabér egy 
munkában töltött naptári napra es  összege a jogszabályban megjelölt els  jövedelemsáv alsó határánál 
nem kevesebb, illet leg az utolsó jövedelemsáv fels  határánál nem több. 
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Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj, a közteherjegy és az ellátási alap sávjai 
 Ha a kifizetett munkadíj  

(Ft/nap) 
 A közteherjegy értéke 

(Ft/nap) 
 Az ellátási alap  

(Ft/nap) 

 1.  1800-2399   400  2700 

 2.  2400-2999   700  3600 

 3.  3000-3599    900  4500 

 4.  3600-4600  1100  5400 

Az általános szabályok szerinti alkalmi foglalkoztatásnak min sül  munkaviszony öt egymást követ  
munkanapig – a „kék könyv” fehér részének alkalmazásával – egyidej leg is létesíthet . A munkavállaló egy 
naptári évben több munkáltatónál összesen százhúsz napot tölthet az alkalmi foglalkoztatásnak min sül  
munkaviszonyban.  

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor elsajátítsa 
és a foglalkoztatás teljes id tartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztet  és biztonságos 
munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és 
információkat. 

A munkáltató a foglalkoztatással kapcsolatos járulékfizetési és személyi jövedelemadó-el leg levonási 
kötelezettségének, valamint kapcsolódó bejelentési kötelezettségének úgy tehet eleget, hogy a munkavégzés 
napján e könyv „munkáltató aláírása” rovatába megfelel  érték  közteherjegyet ragaszt be és azt aláírásával 
érvényesíti. Az egyidej leg több, legfeljebb öt napra létesített munkaviszony esetén a közteherjegy(ek)et az 
utolsó napon kell beragasztani. A közteherjegy a postahivatalokban szerezhet  be. 
 

 Az alkalmi foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezéseknek munkáltató által történ  megszegése esetén az 
általános munkajogi, társadalombiztosítási, valamint adóigazgatási rendelkezések az irányadók. Az alkalmi 
foglalkoztatásnak nem min sül  munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló az ugyanazon 
munkáltatónál fennálló munkaviszonya szerinti munkakörébe tartozó feladatok ellátására alkalmi munkavállalói 
könyvvel nem foglalkoztatható. Szintén nem foglalkoztathat alkalmi munkavállalói könyvvel munkavállalót a 
közalkalmazottak, illetve a köztisztvisel k jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató, 
közvetlenül az alaptevékenysége körébe tartozó feladatokra.  

A legalább három természetes személy munkáltatónál, vagy kiemelten közhasznú szervezetként 
nyilvántartásba vett munkáltató esetében, a munkáltató tevékenységi köréhez közvetlenül kapcsolódó 
alkalmi foglalkoztatás keretében, a munkavállaló – a „kék könyv” kék részének alkalmazásával – összesen 
kett száz napot tölthet alkalmi munkavállalásnak min sül  munkaviszonyban. A természetes személy 
munkáltató, illetve a vele egy háztartásban él  hozzátartozója a speciális szabályok alkalmazása 
szempontjából egy munkáltatónak min sül. 

Ha a munkavállalót természetes személy vagy kiemelten közhasznú szervezet mellett más, a 
kedvezményezetti körbe nem tartozó munkáltató is foglalkoztatja, az alkalmi munkavégzés id tartama egy 
éven belül akkor sem haladhatja meg együttesen a kett száz napot, ezen belül a kedvezményezetti körbe 
nem tartozó munkáltatóknál munkáltatónként a kilencven, együttesen pedig a százhúsz napot. A speciális 
szabályok alkalmazása során nem tekinthet  természetes személy munkáltatónak az egyéni vállalkozó a 
tevékenységi köréhez kapcsolódó foglalkoztatással összefüggésben. 

A mez gazdasági (különösen növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) tevékenységet végz  munkáltató 
– a „kék könyv” zöld lapjainak felhasználásával – ugyanazzal a munkavállalóval legfeljebb folyamatosan  
5 napig, egy éven belül legfeljebb 90 napig létesíthet alkalmi munkavállalói könyvvel munkaviszonyt. A havi  
15 napos foglalkoztatási korlátozás ebben az esetben nem érvényesül. A mez gazdasági tevékenységet 
idénymunka keretében végz  munkavállalónak lehet sége van egybefügg en egy munkáltatónál  
90 napig, több munkáltatónál együttesen 120 napig történ  munkavégzésre. Külföldi személy, idénymunka 
keretében egy évben legfeljebb hatvan napot tölthet alkalmi foglalkoztatásnak min sül  munkaviszonyban. 

A munkáltató az alkalmi foglalkoztatás esetén a jogszabályban a napi kifizetés összegéhez igazodó mérték  
közteherjeggyel teljesítheti a munkáltatót a munkaviszonnyal összefüggésben terhel  társadalombiztosítási 
járulék, nyugdíjjárulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói és munkavállalói járulék befizetési, illetve 
levonási, valamint a munkáltatóra vonatkozó személyi jövedelemadó-el leg levonási kötelezettségét. 

Az alkalmi munkavállalói könyvet ellenszolgáltatás nélkül a munkavállaló lakóhelye, illet leg tartózkodási helye 
szerint illetékes megyei (f városi) munkaügyi központ kirendeltsége állítja ki a munkavállaló kérelmére. Az AM 
könyv kiállítására - külföldi munkavállaló alkalmi foglalkoztatása kivételével - az állami foglalkoztatási  
szerv és a települési önkormányzat jegyz je (a továbbiakban: kiállító) megállapodást köthet. Ebben az  
esetben az állami foglalkoztatási szerv, a kiállító rendelkezésére bocsátja az AM könyv nyomtatványokat.  
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A kiállító a kiadott AM könyvekr l sorszámozott nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a munkavállaló 
személyi adatait, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét és adóazonosító jelét. A kiállító köteles tájékoztatni a 
munkavállalót arról, hogy az AM könyv kiállításáról nyilvántartást vezet, és arról, hogy a TAJ-számát és az 
adóazonosító jelét kezeli. 

A speciális illetékességi szabályok alapján a felsorolt hatósági feladatok ellátása a foglalkoztatás helye 
szerinti munkaügyi központ székhelye szerinti kirendeltség, a Pest Megyei Munkaügyi Központ illetékességi 
területén a váci kirendeltség, a f városban pedig a F városi Munkaügyi Központ VIII. kerületi kirendeltsége 
illetékességébe tartozik. 

A munkanélküli járadékban, 2005. november elsejét l álláskeresési támogatásban részesül  személy az 
alkalmi munkavállalói könyv kiállítását csak a munkaügyi központ azon kirendeltségén kérheti, ahol 
munkanélküliként, 2005. november elsejét l álláskeres ként nyilvántartásba vették. A munkavállalónak a 
tárgyévet követ  január tizenötödikéig az alkalmi munkavállalói könyvet a kiállító munkaügyi központnak le 
kell adnia. 

A kiállító a tárgyévet követ  január 31-ig igazolást ad ki a munkavállalónak, amely tartalmazza a 
munkavállaló nevét, lakcímét, társadalombiztosítási és adóazonosító jelét, az alkalmi munkavállalói könyvbe 
ragasztott közteherjegy(ek) alapján számított ellátási alapját, a megfizetett adóel legét, a munkaviszony 
id tartamát, valamint a munkavállaló tájékoztatását arról, hogy igazolás alapján milyen jogok illetik meg, és 
milyen kötelezettségek terhelik. 

Az AM könyv els  oldala a munkavállaló személyi adatait (név, születési név, anyja születési neve, születési 
hely és id ), TAJ-számát tartalmazza, mely adatokat a kiállító szerv személyi azonosításra alkalmas hatósági 
igazolvány, illetve TAJ-számot tartalmazó hatósági igazolvány alapján állít ki. Magyarországon lakóhellyel, 
illetve tartózkodási hellyel nem rendelkez  munkavállaló esetén az AM könyv kiadásával egyidej leg az állami 
foglalkoztatási szerv megkeresi az egészségbiztosítási szervet a TAJ-szám, illet leg az állami adóhatóságot 
az adóazonosító jel kiadása érdekében. Az állami foglalkoztatási szerv a TAJ-szám kiadásáról szóló 
értesítésnek a részére történ  kézbesítését l számított 8 napon belül írásban felszólítja a munkavállalót az 
AM könyv bemutatására a TAJ-szám bejegyzése céljából. A munkavállaló az értesítés kézbesítését l 
számított 8 napon belül köteles a felszólításnak eleget tenni. 

A kiállító a tárgyévet követ  év március 31-ig az állami adóhatóságnak elektronikus úton szolgáltat adatot 
mindazon munkavállalókról, akik az AM könyvet kiváltották. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a 
munkavállaló nevét, adóazonosító jelét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét, a 
munkaviszony id tartamát és az ellátások alapjául szolgáló keresetet, valamint azok esetében, akiknek az 
igazolást kiadta, az igazolás szerinti adóköteles jövedelmét és megfizetett adóel legét. Magánnyugdíjpénztár 
tagja esetében az adatszolgáltatásnak külön kell tartalmaznia a pénztári tagság fennállása alatti 
munkaviszony id tartamát és az ellátási alap összegét. A kiállító az AM könyvet az igazolás kiadásával 
egyidej leg visszaadja a munkavállalónak, és kérelmére új könyvet állít ki. Az állami adóhatóság a kiállító által 
bejelentett adatokat évente a tárgyévet követ  év augusztus 31-éig elektronikus úton hivatalból adja át az 
egészségbiztosítási szerv, továbbá a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felel s nyugdíjbiztosítási szerv és a 
magánnyugdíjpénztárak részére. 

A munkáltatónak a munkavállaló munkába lépésekor – naponként – az alkalmi munkavállalói könyvben a 
jogszabály által el írt rovatokat kell kitöltenie. A közteherjegy helyén aláírásával igazolja a munka 
megkezdésének a tényét. A munkáltatónak a munkavégzés befejezésekor kell naponta a közteherjegyet a 
megfelel  rovatba beragasztani, és ezt követ en azt aláírásával kell érvényesítenie. A munkavállalónak 
aláírásával igazolni kell a munkavállalás tényét. A munkavállalónak a napi munkába lépést követ  
munkáltatói bejegyzések után az alkalmi munkavállalói könyvet magánál kell tartania. 

Alkalmi foglalkoztatás esetén a társadalombiztosítási jogszabályokban el írt nyilvántartási és bejelentési 
kötelezettség nem terheli a munkáltatót. Mindezek helyett egy egyszer  nyilvántartást kell vezetnie, amely 
tartalmazza a munkavállaló adatait, az AM könyv sorszámát, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés 
összegét, valamint a munkavállaló aláírását.  

Az AM könyv alkalmazása munkaszerz désnek min sül, amely a jogszer , munkaviszony keretében történ  
foglalkoztatás egyik formája. A munkáltató és a munkavállaló között munkaszerz dés jön létre, ha az AM 
könyvnek az adott naphoz tartozó rovatait a munkáltató kitölti és a munkavállaló aláírásával igazolja a munka 
megkezdésének tényét.  

A munkáltatónak nem kell a személyi jövedelemadó-el leg meghatározásával, levonásával, igazolásával 
foglalkozni, mert az összes ilyen kötelezettségét teljesíti a közteherjegy beragasztásával. A közteherjegy 
értéke kedvez bb adó- és járulékfizetési szabályokon alapul, és az adott naptári napra kifizetett nettó 
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munkabérhez igazodik. A közteherjegyet és az ahhoz kapcsolódó bizonylatokat szigorú számadási 
kötelezettség alá kell vonni. A közteherjegy forgalmazója a közteherjegy ellenértékének forgalmazási 
költséggel csökkentett részét - külön jogszabályban foglaltak szerint - átutalja a kincstár által vezetett KESZ-
re. A kincstár ezen összegb l 

a) azon alkalmi munkavállaló esetében, aki nem tagja magánnyugdíjpénztárnak, 83%-ot a Nyugdíjbiztosítási 
Alapnak, 

b) magánnyugdíjpénztár tagja esetében 63%-ot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak és 20%-ot az állami adóhatóság 
által megjelölt magánnyugdíjpénztárnak, továbbá 6%-ot az Egészségbiztosítási Alapnak, 11%-ot a Munkaer -
piaci Alapnak utal át. 

A foglalkoztatást szabálytalannak kell tekinteni és a munkaügyi ellen rzésr l szóló 1996. évi LXXV. 
törvényben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásának van helye, ha a munkáltató a fentebb felsorolt 
el írásokat megszegi. 

Ha a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában vagy rendszeres szociális segélyben részesül  személy 
kéri az AM könyv kiállítását, és alkalmi foglalkoztatása során a keresete a szociális ellátásokról és szociális 
igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 34. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott 
összeget eléri, akkor azt be kell jelentenie az ellátást megállapító szervnél, és az ellátást szüneteltetni kell. 

22. EGYÉB MUNKAÜGYI TÁRGYÚ SZABÁLYOK 

E pont alatt azon jogszabályok, illet leg jogintézmények kerülnek bemutatásra, amelyek a Munka 
Törvénykönyvében foglalt szabályok mellett a munkaviszony alanyait megillet  egyéb jogosultságokat, illetve 

ket terhel  további kötelezettségeket meghatározó rendelkezéseket tartalmazzák. 

22.1. Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás 

Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozására vonatkozó szabályok az európai közösségi jog alapján 
fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, a munkaviszonyra vonatkozó információs 
önrendelkezési jog érvényesülésének el segítése, illet leg a munkaügyi ellen rzés hatékonyságának 
növelése érdekében a Magyar Köztársaság európai uniós csatlakozásának id pontjában, 2004. május 
elsején léptek hatályba. 

Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartással (a továbbiakban Nyilvántartás) kapcsolatos bejelentési és 
nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó jogi normákat a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. (Flt.), illet leg a végrehajtására kiadott 67/2004.(IV.15.) Korm. rendelet és a 
18/2004. (IV.25.) FMM rendelet tartalmazza. 

A Nyilvántartás m ködésének megkezdéséhez a munkaadók és munkavállalók 2002. és 2003. évi adatait az 
Országos Nyugdíjbiztosítási F igazgatóság, a munkavállalók és a munkaadók 2004. január 1-jét l 2004. 
április 30-ig tartó id szakra vonatkozó adatait az Országos Egészségbiztosítási Pénztár bocsátotta a 
Nyilvántartást m ködtet  szerv rendelkezésére. 

A Foglalkoztatási Hivatalon belül m köd  Nyilvántartás az alkalmi munkavállalói könyvvel történ  
foglalkoztatás kivételével a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyok jogszabály által 
meghatározott adatainak nyilvántartását tartalmazza. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség minden esetben a munkáltatót terheli, melyet az Egységes Munkaügyi 
Nyilvántartással kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási kötelezettség szabályozásáról szóló 67/2004.(IV.15.) 
Korm. rendelet mellékletében meghatározott adatlapon vagy annak megfelel  tartalommal, a jogszabályban 
meghatározott határid ben kell megtenni. A bejelentés megtörténtér l a nyilvántartó központ minden esetben 
igazolást állít ki, és megküldi a munkáltatónak. 

Az adatszolgáltatás, valamint az adatokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a munkáltató és a 
munkavállaló, továbbá a munkaügyi ellen rzést végz  szerv a Foglalkoztatási Hivatal nyilvántartó 
központjától azonosító kódszámot (PIN kódot) kérhet. Az azonosító kód képzésére, kiadására és 
alkalmazására vonatkozó szabályokat a 18/2004. (IV. 25.) FMM rendelet részletezi, a kódszám igénylésére 
vonatkozó iratmintát a rendelet melléklete tartalmazza. 

Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalót foglalkoztató munkaadó köteles bejelenteni a Nyilvántartást 
m ködtet  szervnek: 

 a munkaviszony létrejöttének id pontját legkés bb a munkavállaló munkába lépéséig, 

 a munkaviszony megsz nésének id pontját legkés bb a munkaviszony megsz nését illet leg 
megszüntetését követ  napon. 
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Ha a munkaviszony fennállásáról hatósági határozat, bírósági ítélet, vagy a munkaadó és a munkavállaló 
megállapodása a munkavégzés megkezdését követ en utólag rendelkezik, a munkaadó bejelentési 
kötelezettségét a megállapodás megkötését, illet leg a hatósági határozat vagy bírósági ítélet joger re 
emelkedésér l történ  értesítést követ  napon a munkaviszony kezdetének id pontjára visszamen leges 
hatállyal köteles teljesíteni. 

Amennyiben a munkáltató azonosító adataiban, vagy a munkavállaló személyi adataiban változás 
következik be, akkor err l egyidej leg tájékoztatni kell a nyilvántartó központot is. A munkáltató 
személyében bekövetkez  jogutódlást (annak ellenére, hogy munkajogi szempontból a jogviszony 
folyamatos) a bejelentés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a jogviszony a jogel d munkáltatónál 
megsz nne, a jogutód munkáltatónál pedig új jogviszony létesülne. 

A munkaadó bejelentési kötelezettségének az alábbi módokon tehet eleget:  

 illetékességi korlátozás nélkül bármely megyei (f városi) munkaügyi központ bármely kirendeltségén. 
A bejelentést megteheti a munkaadó személyesen vagy képvisel je útján, 

 a Munkaügy Nyilvántartó Központ ügyfélszolgálatánál (Call Center szolgáltatás), tone üzemmódú 
telefonon, ha a munkaadó rendelkezik azonosító (PIN) kóddal, 

 interneten keresztül, ha a munkaadó rendelkezik azonosító (PIN) kóddal, 

 a bejelentést tartalmazó levélnek a Központ részére postai úton (tértivevénnyel), vagy kézbesít  
útján történ  eljuttatásával. Ebben az esetben a munkaadó által cégszer en aláírt adatlapot minden 
egyéb azonosítási eljárás nélkül elfogadja a Központ. 

Az adatigénylés kiterjedhet a szolgáltatott valamennyi adatkörre, kivéve a munkavállaló személyi alapbérét 
és az azonosító kódszámot. A munkaadók és a munkavállalók a saját adataikhoz a megfelel  azonosítók 
alkalmazásával hozzáférhetnek, azokról, illetve felhasználásukról tájékoztatást kérhetnek. A személyi 
alapbér csak statisztikai célra használható fel, és ahhoz kizárólag a munkavállaló férhet hozzá.  
A Nyilvántartásból adat más szerv és természetes személy részére csak jogszabályban meghatározott módon 
szolgáltatható. A Foglalkoztatási Hivatal nyilvántartó központja az adatigénylésekr l nyilvántartást vezet, és 
az érintettet kérelmére köteles írásban tájékoztatni az adatait érint  adatigénylésekr l. 

22.2. A munkaügyi ellen rzés 

A munkaügyi ellen rzésr l szóló 1996. évi LXXV. törvény – amely 1996. november 16-án lépett hatályba – 
meghatározza az állami ellen rzés tárgyát, személyi és szervezeti kereteit, az eljárás rendjét, valamint e 
kötelességek megszegésének jogkövetkezményeit. 

A munkaügyi ellen rzést els  fokon az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi F felügyel ség területi 
felügyel ségeinek munkabiztonsági és munkaügyi felügyel i látják el. 

A munkaügyi ellen rzés alanya:  

 az a természetes és jogi személy, valamint jogi személynek nem min sül  gazdasági társaság, aki, 
illetve amely a tizennyolcadik életévét betöltött természetes személyt foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony, továbbá külföldit vagy fiatal munkavállalót foglalkoztatásra irányuló jogviszony, illetve a 
törvényben meghatározott, egyes nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, 
illetve 

 a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaer -kölcsönzés esetén a kölcsönbeadó és a 
kölcsönvev , mint foglalkoztató. 

Foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak min sül minden olyan jogviszony, amelyben a szolgáltatás tárgya a 
foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka. Bár a munkavégzés ellenérték fejében történik,  
a törvény nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történ  munkavégzésnek min síti a polgári jog 
körében szabályozott vállalkozási, valamint megbízási szerz dés alapján végzett munkát, a közkereseti 
társaság, a betéti társaság, valamint a korlátolt felel sség  társaság tagjának személyes közrem ködését, 
továbbá az önkéntes szerz dés alapján végzett közérdek  önkéntes tevékenységet. A munkaügyi 
ellen rzés ezen jogviszonyok keretében történ  munkavégzés feltételeinek vizsgálatára is kiterjedhet. 

A munkaügyi ellen rzés tárgya lehet továbbá:  

 foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszer ségére és 
kötelez  tartalmi elemeinek meglétére, továbbá a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási 
kötelezettségére vonatkozó rendelkezések, 



Munkaerő-piaci mentor – kézikönyv

55

 a munkaviszony létesítésével, megsz nésével, illet leg megszüntetésével összefügg  bejelentési 
kötelezettségek, 

 a munkáltató nyilvántartási kötelessége, 

 az egyenl  bánásmód követelménye, 

 a n k, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával kapcsolatos 
jogszabályok, 

 a munkaid re, a pihen id re, a rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadságra vonatkozó, 
jogszabályban vagy kollektív szerz désben el írt rendelkezések, 

 jogszabályban vagy kollektív szerz désben megállapított munkabér összegére, valamint a munkabér 
védelmére vonatkozó rendelkezések, 

 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megsz nésével összefügg  – a munkavállalót megillet  – 
igazolások kiállításának és kiadásának, 

 a külföldiek foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések, 

 a munkanélküli ellátások melletti foglalkoztatás feltételeire vonatkozó jogszabályok, 

 a munkaer -kölcsönzésre vonatkozó rendelkezések, 

 a munkavállalók gazdasági és társadalmi érdekei védelme céljából szakszervezet szervezését 
biztosító szabályokkal összefügg  munkáltatói kötelességek, 

 a választott szakszervezeti tisztséget betölt  munkavállalónak, az üzemi és a közalkalmazotti tanács 
tagjának és a munkavédelmi képvisel nek a munkajogi védelmére, valamint munkaid -
kedvezményére vonatkozó szabályok, 

 a szakszervezet által kifogásolt intézkedésekkel összefügg  munkáltatói kötelességek 
végrehajtására vonatkozó szabályok, 

 a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az el zetes foglalkoztatói eljárás 
lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényez k 
alkalmazása el tti közlésére vonatkozó szabályok, 

 az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló törvény 21. §-ában foglalt rendelkezések 
munkáltató általi, valamint 

 a közérdek  önkéntes munkára vonatkozó rendelkezések fogadó szervezetek általi megtartása. 

Az ellen rzés hatékonysága jelent s mértékben függ a felügyel k hatáskörét l, illetve cselekvési 
lehet ségeit l. Ezért a törvény széles jogkörrel ruházza fel a felügyel t. A felügyel  a foglalkoztatónál külön 
engedély és el zetes bejelentés nélkül, de csak erre jogosító igazolvány birtokában végezhet hatósági 
ellen rzést. Az ellen rzés során a felügyel  beléphet valamennyi munkahelyre, betekinthet a 
nyilvántartásokba, hang- és képfelvételt készíthet, a munkahelyen tartózkodó személyekt l az ellen rzéshez 
szükséges felvilágosítást kérhet, és a TAJ számot használhatja. 

A munkaügyi ellen rzést végz  felügyel  jogosult a foglalkoztató és a részére munkát végz  személy 
közötti, illetve a munkavállalónak munkavégzés céljából történ  átengedése alapjául szolgáló jogviszony, 
valamint a tényleges foglalkoztatás alapján létrejött kapcsolat min sítésére is. 

A felügyel  az ellen rzés során tapasztalt szabálytalanságok megszüntetése érdekében a következ  
intézkedések megtételére jogosult:  

 felhívja a foglalkoztató figyelmét a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok megtartására, 

 kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott id n belüli megszüntetésére, 

 megtiltja a további foglalkoztatást, ha az a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható fenn, és a 
sérelem rövid id n belül nem orvosolható, 

 külföldi állampolgár munkavállalási engedély nélküli magyarországi foglalkoztatása esetén kötelezi a 
foglalkoztatót a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben meghatározott fizetési kötelességének teljesítésére, 
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 kezdeményezi a munkanélküli ellátás jogalap nélküli igénybevétele esetén az ellátás szüneteltetését, 
illetve megszüntetését, 

 javaslatot tehet munkaügyi bírság kiszabására, 

 szabálysértési eljárást folytathat le, 

 megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a munkába lépés napjától történ  fennállását, 
és kötelezi a foglalkoztatót a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályok 
betartására. 

Az ellen rzést lefolytató felügyel  javaslata alapján a felügyel ség vezet je a közigazgatási hatósági eljárás 
szabályai szerint a foglalkoztatóval szemben munkaügyi bírság kiszabására jogosult abban az esetben, ha a 
munkaügyi szabályok megsértése több munkavállalót érint, illetve ha a munkavállalói érdekképviseleti 
szervek m ködésére vonatkozó szabályok megsértésére került sor. 

A munkaügyi bírság mértékét a törvény differenciáltan határozza meg:  

 az els  alkalommal, egy jogszabályi rendelkezés megsértése esetén ötvenezer forinttól kétmillió 
forintig, 

 több jogszabályi rendelkezés megsértése, valamint a korábbi bírságot kiszabó határozat joger re 
emelkedését l számított három éven belüli újabb jogsértés esetén ötvenezer forinttól hatmillió 
forintig terjedhet. 

A munkaügyi bírság összegének megállapításánál figyelembe kell venni különösen a jogszabály 
megsértésével okozott jogellenes állapot id tartamát, az okozott hátrány nagyságát, a megsértett 
jogszabályi el írások számát és hatását, valamint az érintett munkavállalók számát. 

22.3. A munkavédelem 

A munkavédelemre vonatkozó alapvet  rendelkezéseket az 1993. évi XCIII. törvény, részletes szabályait e 
törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, az egészségügyi, szociális és 
családügyi miniszter által kiadott, és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre 
vonatkozóan az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák. 
Munkavédelemre vonatkozó szabálynak min sül a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály 
figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány, illetve a munkáltatónak az egészséges és 
biztonságos munkavégzés feltételeivel összefügg  rendelkezése is. 

A munkavédelemr l szóló törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy 
az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik. Rendkívüli munkavégzési körülmények esetére (pl. 
mentési, katasztrófa-elhárítási tevékenységek), illetve a fegyveres er knél és rendvédelmi szerveknél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban, büntetés-végrehajtási jogviszonyban kifejtett munkatevékenységre 
az adott ágazati miniszter által kiadott külön jogszabály kivételesen indokolt esetben eltér  követelményeket, 
eljárási szabályokat állapíthat meg az egészséget nem veszélyeztet  és biztonságos munkavégzésre 
vonatkozóan. 

A munkavédelmi törvény meghatározza a munkavédelem irányításával, az ágazati és hatósági tevékenység 
ellátásával, a munkavédelem megszervezésével kapcsolatos alapvet  állami feladatokat. Ezen túlmen en 
rögzíti az egészséget nem veszélyeztet  és biztonságos munkavégzés alapvet  követelményeinek 
megteremtésével összefügg  munkáltatói kötelezettségeket, továbbá tartalmazza a munkavállalók és 
érdekképviseleti szerveik munkabiztonsághoz kapcsolódó jogai gyakorlására és kötelezettségei teljesítésére 
vonatkozó rendelkezéseket. 

A munkavédelemmel összefügg  hatósági feladatokat – a munkaügyi ellen rzés országos irányítási 
feladataival együtt – az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi F felügyel ség, továbbá külön jogszabály 
alapján más felügyeletek [az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), illetve a 
bányafelügyelet] látják el. 

A törvény a munkavédelemmel kapcsolatos állami feladatok mellett meghatározza a munkáltatók és  
a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit is. 

A munkáltató a munkavégzés feltételeinek biztosítása keretében köteles az egészséges és biztonságos 
munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit megteremteni. A munkáltató köteles továbbá a munkavállaló 
számára az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, 
illet leg a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi ismeretek megszerzését biztosítani. E követelmények 
teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. 



Munkaerő-piaci mentor – kézikönyv

57

 

A munkáltatónak gondoskodnia kell a munkavégzés helyének, az ahhoz kapcsolódó berendezések és 
anyagok biztonságáról, valamint a munkavállalók egészségvédelmér l. 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjér l a 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM együttes 
rendelet, a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekr l, a képerny  el tti 
munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeir l az 50/1999. (XI. 3.) EÜM rendelet 
tartalmaz el írásokat. 

Az egészséget nem veszélyeztet  és biztonságos munkavégzés feltételeit a munkáltatónak kell biztosítania.  
A munkáltató a munkakörülmények biztonságossá tétele érdekében többek között köteles:  

 értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztet  kockázatokat, és ennek alapján a 
megfelel  intézkedéséket megtenni, 

 e feladatok ellátására munkavédelmi szakért t kell alkalmazni, 

 rendszeresen meggy z dni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek,  
a munkavállalók megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket, 

 megfelel  munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére, 

 új technológiák bevezetése el tt kell  id ben megtárgyalni a munkavállalókkal, il letve a 
munkavédelmi képvisel vel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit, 

 a tudomásra jutott rendellenességeket, illetve a munka egészséget veszélyeztet  és nem 
biztonságos végzéssel kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges 
intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni és a közvetlen veszély esetén a munkavégzést 
leállítani, 

 a munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos eljárási feladatokat ellátni, 

 biztosítani a véd eszközök kielégít  állapotát, karbantartását, 

 foglalkozás-egészségügyi szolgálatot fenntartani, a szolgáltatást biztosítani, az el írt munkabiztonsági 
szakembert a feladatokba bevonni, 

 biztosítani, hogy a munkavállalók és azok munkavédelmi képvisel i a munkakörülményeikkel 
kapcsolatban, illetve jogaik gyakorlása során a szükséges felvilágosítást megkaphassák a 
munkáltatótól. 

A munkavédelemre vonatkozó szabályok értelmében a munkahelyen minden munkavállaló részére 
biztosítani kell: 

 biztonsági és egészségvédelmi jelzések alkalmazását, 

 biztonságos közlekedési, anyagmozgatási utak, padlózat biztosítását, 

 biztonságos anyagtárolás lehet ségét, 

 megfelel  nyílászárókat, 

 a gépekhez magyar nyelv  üzemeltetési dokumentációt, 

 a munkahely rendjét, tisztaságát, a keletkez  szennyez  anyagok, szennyvíz, hulladék kezelését, 

 jelz - és riasztóberendezést, 

 az egészséget nem veszélyeztet  és biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgásteret, 

 megfelel  világítást, 

 öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehet séget, 

 külön kijelölt dohányzóhelyet. 

A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha a munka ellátásához szükséges élettani 
adottságokkal rendelkezik, foglalkoztatása az egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, ez mások 
egészségére sem jelent veszélyt és a munkára alkalmasnak bizonyult. 

A munkavállaló munkavédelemmel összefügg  kötelezettségei az alábbiak:  

 munkáját csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a szabályok megtartásával 
végezheti, 
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 munkaeszközét, munkagépét rendeltetésének megfelel en és a munkáltató utasítása szerint 
használja és karbantartsa, 

 egyéni véd eszközét használja, 

 megfelel , veszélyforrást nem jelent  ruházatot viseljen, 

 munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartsa, 

 a részére el írt orvosi, pályaalkalmassági vizsgálaton részt vegyen, 

 a veszélyt jelent  rendellenességet, üzemzavart t le elvárható módon megszüntesse, vagy erre 
intézkedést kérjen a felettesét l, 

 a balesetet, a sérülést, a rosszullétet azonnal jelentse, 

 a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítsa és azokat a munkavégzése 
során alkalmazza. 

A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét 
közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Veszélyeztetésnek min sül különösen a szükséges 
véd berendezések, az egyéni véd eszközök m köd képtelensége, illetve hiánya. Ha a munkavállaló a 
munkáltató utasításának teljesítésével másokat közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne, az utasítás 
teljesítését szintén meg kell tagadnia. 

A törvény hatálya alá tartozó munkavégzés során bekövetkezett munkabalesetet és a foglalkozási 
megbetegedést be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. Ezen kötelezettséget 
munkabaleset esetén – eltér  jogszabályi rendelkezés hiányában – a munkáltató, foglalkozási 
megbetegedés esetén a népjóléti miniszter rendeletében meghatározott szerv (személy) teljesíti. 

Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal 
összefüggésben éri, annak helyét l és id pontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékét l 
függetlenül. 

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében 
végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi 
étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. 
igénybevétele során éri. 

Nem tekinthet  munkavégzéssel összefüggésben bekövetkez  balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, 
amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyér l a lakására (szállására) 
menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járm vével történt. 
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III. MODUL: MUNKAÜGYI TÁMOGATÁSOK RENDSZERE 

1. ÁLLÁSKE RES K 

A magyar munkanélküli ellátórendszer egyik fontos alapelve, hogy álláskeresési támogatásban csak a 
munkaügyi szervezet által nyilvántartott álláskeres  részesülhet. Álláskeres nek – egyéb feltételek mellett – 
az tekinthet , aki amellett, hogy (újból) el akar helyezkedni, ezért maga is aktívan keres állást, minden t le 
elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy munkahelyet találjon, és ezért szorosan együttm ködik a 
munkaügyi központtal, elfogadja a megfelel  munkahelyre szóló állásajánlatot. Az egyén aktív 
munkakeresése az álláskeres  fogalmának meghatározó feltétele. Az aktív álláskeresés módját az 
álláskeres  és a munkaügyi kirendeltség megállapodása rögzíti, és az álláskeres nek meghatározott 
id közönként számot kell adnia arról, hogy mit tett a sikeres elhelyezkedése érdekében. Az álláskeresési 
megállapodás az álláskeres  és a munkaügyi kirendeltség közös dokumentuma, melyben meghatározzák 
azoknak az egymásra épül  tevékenységeknek a sorozatát, amelyek el segítik a munkaer -piacra történ  
visszakerülést, és amelynek meghatározó tartalmi eleme az egyén intenzív közrem ködése az önálló 
álláskeresésben. A munkaügyi központ munkatársainak minél több foglalkoztatási lehet ség feltárásával, 
munkaer -közvetítéssel, tanácsadással, a munkaer -piaci információk széles körével, országosan egységes 
álláshely és álláskeres  adatbank m ködtetésével, a munkaer -piaci információk önkiszolgáló rendszerben 
történ  biztosításával kell el segíteni az aktív álláskeresést. 

Természetesen az Állami Foglalkoztatási Szolgálat - lehet sége szerint - segítséget nyújt mindenkinek, aki 
hozzá fordul. De „álláskeres nek" azt tekinti, aki valóban munkaképes, munkára kész, és belátható id n belül 
el tudja kezdeni a munkát. 

Álláskeres  az a személy, akinek nincs állása és szeretne elhelyezkedni, s elhelyezkedése érdekében 
együttm ködik a munkaügyi központ lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes kirendeltségével, 
valamint megfelel a reá irányadó jogszabályi feltételeknek. 

A Foglalkoztatási törvény szabályai szerint álláskeres  az a személy, aki 

 a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 

 oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 

 öregségi nyugdíjra nem jogosult, és 

 az alkalmi foglalkoztatásnak min sül  jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb 
keres  tevékenységet sem folytat, és 

 az els  négy alpontban meghatározott körülményeiben bekövetkezett vál tozást annak 
bekövetkeztét l számított 8 napon belül bejelenti a munkaügyi központ kirendeltségének, 

 maga is aktívan keres munkahelyet, és 

 elhelyezkedése érdekében a munkaügyi központ kirendeltségével álláskeresési megállapodást köt, és 
 a megfelel  munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja, és 

 akit a munkaügyi központ kirendeltsége álláskeres ként nyilvántart. 

Aktív munkahelykeres nek az a személy tekinthet , aki 30 napon belül képes és kész munkába állni a 
kirendeltség által felajánlott megfelel  munkahelyen, vagy az önmaga által talált olyan munkahelyen, ahol a 
heti munkaid  eléri a legalább 16 órát. 

1.1. Ki min sül pályakezd  álláskeres nek? 

Az álláskeres k egy speciális csoportját képezik a pályakezd  álláskeres k, akiknek az álláskeres  
fogalmán túl egyéb speciális feltételeknek is meg kell felelniük. 

Pályakezd  álláskeres : a 25. életévét - fels fokú végzettség  személy esetén 30. életévét - be nem töltött, a 
munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkez , az állami foglalkoztatási szerv által 
nyilvántartott álláskeres , feltéve, ha munkanélküli járadékra tanulmányainak befejezését követ en nem 
szerzett jogosultságot.  

Nem tekinthet  pályakezd  álláskeres nek az, aki: 

 terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesül, 

 gyermekgondozási segélyben részesül, vagy 

 el zetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, illetve elzárás büntetését tölti. 
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1.2.  Mit tartalmaz az álláskeresési megállapodás? 

Az álláskeresési megállapodásban az álláskeres  és a kirendeltség közösen határozzák meg az álláskeres  
miel bbi munkához jutását el segít  feladatokat, illetve kötelezettségeket. Az álláskeres  alapvet  feladata, 
hogy önállóan, a különböz  információs forrásokat (pl.: újsághirdetések, interneten meglév  állásajánlatok, 
pályázatok stb.) folyamatosan kísérje figyelemmel, álláslehetôséget a foglalkoztatók megkeresésével (pl.: 
személyesen, írásban, telefonon, interneten stb.) maga is tárjon fel. 

Az álláskeresési megállapodás része az is, hogy a kirendeltség milyen információkkal, munkaer -piaci 
szolgáltatásokkal segítheti az álláskeres t. 

A kirendeltség és az álláskeres  a megállapodásban meghatározzák az álláskeres  által keresett 
munkahely f bb jellemz it, az álláskeres  kirendeltségen történ  jelentkezéseinek gyakoriságát. Az 
álláskeresési megállapodás az álláskeres  és a kirendeltség között létrejött jogviszony írásos dokumentuma, 
amelyben foglaltak mindkét fél részére kötelez ek. 

Az álláskeresési megállapodásban foglaltak teljesítését a kirendeltség az álláskeres vel közösen értékeli. 

Az értékelés keretében az álláskeres nek számot kell adni az álláskeresési megállapodásban vállalt 
kötelezettségeinek teljesítésér l. Fel kell tárni az álláskeresés eredménytelenségének okait, továbbá azt, 
hogy az álláskeresés keretében szerzett tapasztalatokra is figyelemmel a kirendeltség, illet leg az 
álláskeres  részér l milyen tevékenységre van szükség. 

Az álláskeresési megállapodást a kirendeltség és az álláskeres  közös megegyezéssel módosíthatja, ha az 
álláskeres  kötelezettségeit a körülményeiben, az álláskeresési megállapodás megkötését követ en 
bekövetkezett változás miatt, a megállapodás szerint nem tudja teljesíteni, vagy egyébként az 
álláskeresésnek a megállapodásban meghatározott módját módosítani szeretné. A megállapodás csak az 
abban foglaltak teljesítésével kapcsolatos értékelést követ en módosítható. 

2. ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁSOK 

Az álláskeresési támogatások három f  típusát határolhatjuk el: 

 az álláskeresési járadékot, 

 az álláskeresési segélyt és 

 a költségtérítést. 

2.1. Álláskeresési járadék 

Az álláskeresési járadék vegyes típusú, biztosítási és szociális elemeket is tartalmazó támogatás, amely a 
szociális biztonság javítása mellett er síti a biztosítási elvet, emellett fokozottan ösztönöz az állások 
felkutatására és a munkahelyek, munkaalkalmak elfogadására. Ezt részben azzal kívánja elérni, hogy az 
ellátás mértéke az id  el rehaladtával fokozatosan csökken. 

A járadék - több más feltétel egyidej  fennállása esetén - annak az álláskeres nek állapítható meg, aki az 
álláskeres vé válását megel z  négy éven belül legalább 365 nap munkaviszonnyal rendelkezik és 
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, és munkát akar 
vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes munkaügyi központ 
kirendeltsége sem tud megfelel  munkahelyet felajánlani. Tekintettel arra, hogy egy járadéknapi 
jogosultsághoz öt nap munkaviszonyban töltött id  szükséges, az álláskeresési járadék folyósításának 
legrövidebb id tartama 73 nap, míg leghosszabb id tartama 270 nap. 

A gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy a munkanélküliség els  hónapjaiban jóval nagyobb az esély az 
újbóli elhelyezkedésre, mint a tartós munkanélküliség esetén. Erre figyelemmel a Foglalkoztatási törvény az 
álláskeresési járadék folyósítási idejét két szakaszra bontja: 

 Az els  szakaszban, amelynek id tartama a folyósítási id  fele, de legfeljebb 91 nap, az 
álláskeresési járadék összege a korábbi átlagkereset 60 százaléka, fix összeg  alsó és fels  határ 
mellett. A járadék alsó határa a kötelez  legkisebb munkabér 60 százaléka, a fels  határ pedig a 
kötelez  legkisebb munkabér 120 százaléka. 

 A második szakasz id tartama a hátralév  jogosultsági napok száma, legfeljebb 179 nap. A járadék 
mértéke ebben a szakaszban egységesen a kötelez  legkisebb munkabér 60 százaléka. (Ha a 
korábbi átlagkereset a járadék alsó határánál alacsonyabb, a járadék összege mindkét szakaszban 
megegyezik az átlagkeresettel.) 
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A járadék folyósításának kezd  napja az álláskeres nek a munkaügyi központnál történ  jelentkezésének a 
napja. Ett l eltér en, ha munkaviszonyt a munkavállaló rendes, illetve a munkaadó rendkívüli felmondással 
szüntette meg, az álláskeresési járadék a munkaviszony megsz nését követ  90 nap elteltével folyósítható, 
feltéve, hogy a folyósításához szükséges feltételeknek az álláskeres  megfelel. 

2.1.1. Mikor kell az álláskeresési járadék folyósítását szüneteltetni? 

Ha az álláskeres : 

 terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, illet leg gyermekgondozási 
segélyben részesül, az ellátás folyósításának id tartamára, 

 el zetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a 
szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, - közhasznú 
munkavégzése alatt, 

 rövid id tartamú, legfeljebb 90 napig tartó keres  tevékenységet folytat, feltéve, hogy ezt 
bejelentette a munkaügyi központnak, 

 keresetpótló juttatásban részesül, 

 valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történ  munkavégzés idejére. 

Ha az álláskeresési járadék folyósítása szünetelésének oka megsz nik, és fennállnak az álláskeresési 
járadékra való jogosultság feltételei, az álláskeresési járadékot tovább kell folyósítani. Abban az esetben, ha a 
szünetelés 540 napnál hosszabb ideig tartott, a járadék alsó határának számításánál a kötelez  legkisebb 
munkabérnek az ismételt folyósítás kezd  napján hatályos összegét kell figyelembe venni. 

2.1.2. Mikor kell az álláskeresési járadék folyósítását megszüntetni? 

Ha az álláskeres : 

 kéri, 

 az álláskeresési megállapodásban foglaltakat neki felróható okból nem teljesíti, öregségi, 
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá, keres tevékenységet folytat, kivéve, ha az 
90 napnál rövidebb id tartamú, illetve, ha keresetpótló juttatásban részesül, 

 olyan képzési lehet séget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelez  legkisebb munkabér 
összegét elér  rendszeres támogatásban részesül, 

 oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, 

 meghalt, 

 az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette.  

2.1.3. Mire jogosult az álláskeres  elhelyezkedése esetén? 

Az álláskeres  elhelyezkedését ösztönzi az a rendelkezés, amely szerint, ha az álláskeresési járadék 
folyósításának ideje alatt teljes, vagy legalább napi négy órás határozatlan id tartamú munkaviszonyt létesít, 
és munkaviszonya folyamatosan fennáll, kérelmére a járadékfolyósítási id b l még fennmaradó id tartamra 
járó juttatás összegének felét egy összegben ki kell fizetni. Ebben az esetben a folyósítási id b l még 
fennmaradó id tartamot úgy kell tekinteni, mintha az álláskeres  álláskeresési járadékban részesült volna. 
 

2.2. Álláskeresési segély 

Az álláskeresési segélynek három speciális típusa van, melyek a kötelez  legkisebb munkabér  
40 százalékának megfelel  mérték  juttatás folyósítása mellett, eltér  alanyi kör támogatását szolgálják. 

Az els  típus annak az álláskeres nek jár, aki legalább 180 napig álláskeresési járadékra volt jogosult, és a 
járadék folyósítási idejét kimerítette. Ebben az esetben az álláskeresési segély folyósítása iránti kérelmét az 
álláskeresési járadék megszüntetését l számított 30 napon belül kell benyújtania. A folyósítási id tartam f  
szabály szerint 90 nap, de amennyiben az álláskeres  a kérelem benyújtásának id pontjában az 50. életévét 
betöltötte, az álláskeresési segély folyósítása 90 nappal meghosszabbodik. 

A második típus azon álláskeres  részére állapítható meg, aki álláskeresési járadékra nem jogosult, de az 
álláskeres vé válását megel z  négy évben legalább 200 nap munkaviszonyban töltött nappal rendelkezik.  
A folyósítási id  90 nap. 
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A harmadik típusra jogosult az az álláskeres , akinek maximum 5 éve hiányzik a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltéséhez a segély iránti kérelem benyújtásának id pontjában. További feltételei, hogy az 
álláskeresési járadékban legalább 140 napig részesüljön, és a járadék folyósítási idejének kimerítését követ  
három éven belül betölti a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, továbbá rendelkezzen az öregségi 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati id vel. A támogatás a nyugdíjjogosultság megszerzéséig folyósítható. 

A segélyezési rendszert l természetesen kevésbé várható el, hogy „munkára ösztönözzön", de az igen, 
hogy az ellenösztönz  hatása minimális legyen. Ehhez az is szükséges, hogy a munkavállalás ne jelentse 
automatikusan a segély azonnali elvesztését. Ezért az álláskeresési segély folyósítása alatt megengedett az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történ  munkavégzés, de eltér en a járadékfolyósítás alatt végzett alkalmi 
munkavállalástól, az ebb l származó kereset a segély folyósítását nem befolyásolja. Ett l eltekintve az 
álláskeresési segély megszüntetésének és szüneteltetésének szabályai többségében megegyeznek az 
álláskeresési járadék megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó szabályozásával. Ett l csupán a 
nyugdíjkorhatárhoz közelállók esetében tartalmaz eltér  szabályozást a törvény. Ebben az esetben ugyanis 
keres  tevékenység folytatása az álláskeresési segélynek nem a megszüntetését, hanem a szüneteltetését 
eredményezi. Ennek indoka, hogy megszüntetés esetében az álláskeresési segélyt újból meg kell állapítani, 
amely az id  múlására figyelemmel a jogosultsági feltételek elvesztéséhez vezetne. 

Az álláskeres  részére az álláskeres k támogatása (munkanélküli ellátás), a vállalkozói járadék 
megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyét l a munkaügyi 
központhoz történ  oda- és visszautazást, továbbá a munkaügyi központ által kezdeményezett foglalkozás-
egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), tömegközlekedési eszköz 
igénybevételével kapcsolatban felmerült, indokolt helyi és helyközi utazási költséget a munkaügyi központ 
kirendeltsége megtéríti. A költségtérítések igénylése és ügyintézése az álláskeres t nyilvántartó 
kirendeltségen történik. 

A fenti támogatásokon túl létez  vállalkozói járadék, az egyéni és a társas vállalkozók számára biztosít 
pénzbeli ellátást álláskeres vé válásuk esetére, az álláskeresési járadékkal analóg szabályozás mellett. 

3. MUNKAER -PIACI SZOLGÁLTATÁSOK 

A munkaer -piaci szervezet a munkahelykeresést, a munkához, valamint megfelel  munkaer höz jutást, 
továbbá a munkahely megtartását szolgáltatások nyújtásával is el segíti. 

A szolgáltatásokat három csoportba sorolhatjuk: 

 információt nyújtó szolgáltatások, 

 tanácsadás jelleg  szolgáltatások, valamint 

 munkaközvetítés. 

3.1. Információnyújtás 

Az információnyújtás során – mely történhet önállóan vagy tanácsadás, állásbörze, munkaközvetítés 
keretében is – az érdekl d k a munkaer -piac helyzetér l, a munkaer -piaci szervezet által nyújtható 
foglalkoztatást el segít  támogatásokról, az álláskeresési támogatások igénybevételének feltételeir l, 
továbbá a foglalkoztatással összefügg  jogszabályokról kaphatnak tájékoztatást. 

3.2. Tanácsadás 

A mind egyéni, mind csoportos formában megvalósítható tanácsadások formái a következ k: 

A munkatanácsadás célja az azt igénybe vev  személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, 
valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása. 

Kapcsolódó szolgáltatás lehet az álláskeresési tanácsadás, melynek során az egyéni tanácsadás mellett 
álláskeresési technikák oktatásával, álláskeres  klub m ködtetésével azoknak az elhelyezkedéséhez 
nyújtanak segítséget, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges 
ismeretekkel. A munkaer -piaci szolgáltatások és a támogatások példája az álláskeres  klub, melyben való 
részvételhez – meghatározott feltételekkel – keresetpótló juttatás nyújtható. 

A pályatanácsadás a pályaválasztás, pályamódosítás el segítését szolgálja, az egyén érdekl désének, 
képességének, személyiségének és a munkaer -piaci igényeknek megfelel  pályaterv kialakítása mellett. 

A rehabilitációs tanácsadás keretében a tanácsadás különböz  formái a megváltozott munkaképesség  
személyek speciális helyzetére – képzettségi szintjüknek megfelel  munkakörbe nem közvetíthet k – 
figyelemmel nyújthatók. 
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A tanácsadásokhoz, továbbá a munkaer -piaci képzéshez kapcsolódóan pszichológiai tanácsadásra is 
lehet ség van. Ez a tanácsadási forma segít feltárni az álláskeres k számára az életvezetésb l, a 
személyiségproblémákból ered , elhelyezkedést akadályozó körülményeket. 

A tanácsadások egyéni tanácsadói beszélgetés, csoportos tanácsadás, strukturált csoportfoglalkozás, 
érdekl dés-, érték-, képesség- és személyiségvizsgálat, pályaismeret b vítése útján valósulhatnak meg. 

A fentiek szerinti információs- és tanácsadási tevékenységet nemcsak a munkaügyi szervezet munkatársai 
végzik, hanem olyan személyek, szervezetek is, akik ezen munkaer -piaci szolgáltatások nyújtásához, 
miután megfeleltek a feltételeknek - például a tárgyi és a személyi elvárásoknak - a munkaügyi központoktól 
támogatásban részesültek. 

A legfeljebb 3 évre adható, vissza nem térítend  támogatás összegét, az egyes tevékenység-típusokra 
vonatkozó, jogszabály által meghatározott költségnormák figyelembe vételével állapítják meg. 

3.3. Munkaközvetítés 

A munkaügyi központok kirendeltségei alapszolgáltatásként végzik a munkaközvetítést, melynek célja a 
munkát keres k – tehát nemcsak az álláskeres k, hanem más közvetítést kér  személyek is pl. 
munkaviszonyban állók – és a munkát kínálók találkozásának el segítése. 

A kirendeltség a munkaközvetítés keretében a kínálati oldalon személyes beszélgetést folytat a munkát 
keres vel, amelynek során feltárja a foglalkoztatással kapcsolatos, valamint az azt akadályozó körülményeit – 
szükség esetén megfelel  szolgáltatás igénybevételét tanácsolja -, továbbá tájékoztatja t a számára 
megfelel  munkalehet ségek f  jellemz ir l. 

A hatékony közvetítés alapfeltétele a keresleti oldal, azaz a munkáltatók munkaer igényének pontos 
ismerete, ezért a munkaügyi szervezet folyamatos kapcsolatot tart az álláskínálókkal. Ezen kapcsolat egyik 
alappillére a Foglalkoztatási törvény által el írt kötelezettsége a munkaadónak, mely szerint 
munkaer igényér l és annak megsz nésér l folyamatosan tájékoztatnia kell az illetékes munkaügyi 
központot, segítve ezzel az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkáját. A magyar munkaer -piac 
m ködésének sajátossága azonban, hogy az állások viszonylag kisebb hányadát (egyes becslések szerint 
mindössze 30 %-át, más megközelítések szerint 50-60 %-át) jelentik be a munkaadók, ezért a 
kirendeltségek nagy hangsúlyt fektetnek az állásfeltáró tevékenységre és a munkáltatói kapcsolattartásra. 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálathoz bejelentett állások adatbázisa megtalálható a világhálón is, a 
www.afsz.hu honlapon. 

Meg kell jegyezni, hogy Magyarország uniós csatlakozása okán, ha a munkáltató úgy nyilatkozik, hogy az 
álláshely hirdethet , akkor az állásajánlat az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) hálózatán is 
megjelenik és arra az EGT tagállamok állampolgára, illet leg hozzátartozója is közvetíthet . 

A munkaközvetítés célja és egyben utolsó mozzanata a munkaer -piaci szervezet azon tevékenysége, 
mellyel megfelelteti, „párosítja” a keresleti és a kínálati oldal elvárásait, azaz el segíti a munkát keres k és 
az álláskínálók találkozását annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló jogviszony jöjjön létre. 

Ezen tevékenység során a kirendeltségnek törekednie kell arra, hogy a munkát keres  számára feltárja és 
felkínálja a szakképzettségének, szakmai gyakorlatának, s egyéb körülményeinek megfelel  foglalkoztatási 
lehet ségeket, továbbá arra, hogy az álláskínálók részére a munkaer igénynek megfelel  álláskeres  
személyek kerüljenek kiválasztásra és közvetítésre. A munkaközvetítés egyéni és csoportos formában 
valósulhat meg. 

A munkaer -piaci szervezeten kívül munkaközvetítést végezhetnek magán-munkaközvetít k is, ha a 
vonatkozó jogszabályban el írt feltételekkel rendelkeznek és az illetékes munkaügyi központ 
nyilvántartásában szerepelnek 

A munkaügyi központok által vezetett nyilvántartás nyilvános, így a munkát keres k meggy z dhetnek arról, 
hogy az a magán-munkaközvetít , mellyel kapcsolatba kerültek, legálisan folytatja-e tevékenységét.  
(A magán-munkaközvetít k adatbázisa szintén elérhet  a www.afsz.hu honlapon, de információi a munkaügyi  
központok id szakos adatszolgáltatásán alapulnak, nem napi frissítés ek.) Garanciális szabály, hogy a 
magán-munkaközvetít k a munkát keres  személyt l díjat, költséget nem igényelhetnek. 
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4. FOGLALKOZTATÁST EL SEGÍT  TÁMOGATÁSOK 

A Foglalkoztatási törvény az aktív foglalkoztatáspolitika követelményét fogalmazza meg azzal a szabállyal, 
amely els sorban a munkanélküliség megel zésére, illet leg id tartamának csökkentésére irányuló 
megoldások alkalmazását írja el . Ez a rendelkezés kifejezésre juttatja, hogy a foglalkoztatáspolitika nem 
sz kíthet  le az álláskeres vé vált munkavállalók „ellátásának” biztosítására. 

Már a munkaviszony fennállásának id tartama alatt, illetve annak várható megsz nését megel z en is 
törekedni kell a munkaer -piac igényeihez történ  alkalmazkodásra. Ugyanez vonatkozik az álláskeres kre is 
azzal, hogy a munkanélküliség id tartamának csökkentését például átképzéssel és más, erre alkalmas 
eszközökkel el  kell segíteni. 

Fenti célokat szolgálják a foglalkoztatást el segít  támogatások, melyek jelent s része nem „alanyi jogon 
jár”, hanem eljárásaik során a munkaügyi központok, és kirendeltségeik szakmai szempontok alapján 
mérlegelik, hogy az adott személy számára, illetve foglalkoztatásához indokolt-e támogatás nyújtása, és ha 
igen, mely támogatási forma a leghatékonyabb. 

A támogatások nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során a munkaer -piaci szervezet figyelembe veszi a 
munkaer -kereslet és -kínálat jellemz it, az adott térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi 
mutatóit, a munkaügyi központok és a munkaadók közötti együttm ködés tapasztalatait, a munkáltató által 
felajánlott foglalkoztatás id tartamát, valamint az álláskeres k munkához jutási esélyeit. A támogatások egy 
része közvetlenül az álláskeres k részére állapítható meg, más részük pedig a munkaadóknak nyújtható, a 
következ  szabályok mentén. 

4.1. Közvetlenül az álláskeres knek nyújtható támogatások 

4.1.1. Foglalkoztatást el segít  képzésben történ  részvétel támogatása 

A munkaer -piaci képzés támogatása olyan foglalkoztatást el segít  aktív eszköz, amellyel az álláskeres , 
vagy a munkaviszonyban álló, gyermeknevel  – ápoló feladatot ellátó, de a munkanélküliséggel reálisan 
veszélyeztetett rétegek átképzésével növelhet  az elhelyezkedési esélyük, illetve munkahelyük megtartása. 

Képzési támogatásban részesülhet az az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott 
képzésen résztvev  személy, aki: 

 álláskeres , 

 25. életévét - fels fokú végzettség  személy esetén a 30. életévét - nem töltötte be, és a tanulói, 
hallgatói jogviszonya megsz nését követ en munkanélküli járadékra nem szerzett jogosultságot,  

 gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illet leg terhességi gyermekágyi 
segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, 

 rehabilitációs járadékban részesül,  

 akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megsz nik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és 
az illetékes állami foglalkoztatási szervvel el zetesen írásban közölte, vagy 

 aki közhasznú munkavégzésben vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, 

 aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. 

Képzési támogatásként kereset-kiegészítés vagy keresetpótló juttatás, valamint a képzéssel kapcsolatos 
költségek részbeni, vagy teljes megtérítése adható. 

A kereset-kiegészítés a képzést megel z en elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig 
terjedhet, a keresetpótló juttatás összege pedig a megállapításakor hatályos kötelez  legkisebb 
munkabérnek megfelel  összeg. 

A munkaügyi központok kirendeltségei a képzési támogatásra vonatkozó döntés meghozatalakor figyelembe 
veszik a hiányszakmákat, a támogatással érintett személy meglév  képzettségét, a képzéssel kapcsolatban 
felmerül  költségeket, a támogatással érintett személy munkatapasztalatát, az illet  álláskeres ként eltöltött 
idejét, továbbá azt, hogy az adott képzés az egyén munkaer -piaci helyzetének javítása szempontjából 
indokolt-e. 

A pályakezd  álláskeres kre vonatkozó kedvez bb szabály, hogy ha részükre a munkaügyi központ a 
vonatkozó rendelet szerinti képzést ajánl fel, a képzési költséget minden esetben és teljes mértékben 
megtéríti, tehát nem kerül sor mérlegelésre. 
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4.1.2. Álláskeres k vállalkozóvá válásának támogatása 

A járadékban részesül  álláskeres  vállalkozóvá válása esetén kérheti: 

 a munkanélküli járadék összegének, álláskeresési vagy vállalkozói járadékban részesül  a járadék 
alsó határa összegének megfelel  támogatás folyósítását legfeljebb hat hónapig; - a vállalkozói 
tevékenység igazolásával igénybevett szaktanácsadás költségei legfeljebb 50%-át; 

 a tevékenység gyakorlásához szükséges tanfolyami költség legfeljebb 50 %-ának megtérítését; 

 és hitel felvétele esetén a hitelfedezeti biztosítás költségeinek legfeljebb 50 %-os megtérítését. 

A vállalkozóvá válás támogatására vonatkozó rendelkezéseket a 2006. évi CXIII. törvény 2007. január 1-jét l 
hatályon kívül helyezte, de a vállalkozók támogatására továbbra is lehet ség van az Flt. 17. §-a és a 6/1996. 
(VII.16.) MüM rendelet alapján, amelyek az önfoglalkoztatás támogatásának szabályait tartalmazzák. Az új 
szabályok ötvözik a korábbi vállalkozóvá válás támogatását a t kejuttatás lehet ségével. További változás, 
hogy 2008. január 1-jét l a rehabilitációs járadékban részesül nek is adható önfoglalkoztatás támogatása. 

4.1.3. Önfoglalkoztatás támogatása 

A támogatás célja, hogy az álláskeres  önmaga foglalkoztatását munkaviszonyon kívüli tevékenységgel 
oldja meg, beleértve ebbe a vállalkozás indítását vagy a vállalkozáshoz való csatlakozást is. Így pályázati 
eljárás keretében az támogatható, aki 

 egyéni vállalkozást, társas vállalkozást indít, vagy az utóbbihoz csatlakozik (és a társaság 
tevékenységében személyesen közrem ködik), 

 mez gazdasági stermel ként, vagy ehhez kapcsolódó szolgáltatási tevékenység keretében, 

 szövetkezeti tagként létesített vállalkozási jogviszonyt. 

A támogatás elnyeréséhez, a három hónapos álláskeres  státuson túl, f  szabályként saját forrással, 
valamint anyagi biztosítékkal is kell rendelkeznie a pályázónak. A pályázatot kiíró munkaügyi központ a 
fentieken túlmen en további feltételeket is meghatározhat, melyeket a pályázati felhívásban kell rögzítenie. 

A támogatás mértéke 3 millió forintig terjed , visszatérítend , vagy vissza nem térítend  
kamatmentes t kejuttatás, illetve legfeljebb hat hónap id tartamra, havonta a kötelez  legkisebb munkabér 
(2008-ban: 69.000 Ft) összegéig terjed  támogatás. 

4.2. Munkaadóknak nyújtható támogatások 

4.2.1. Munkaviszonyban állók képzésének támogatása 

Ez a támogatási forma preventív célokat szolgál és akkor nyújtható, ha a munkaadó alkalmazottainak 
rendszeres foglalkoztatása – megfelel  szakmai végzettség hiányában – hosszú távon nem biztosítható. 

A munkavállalók képzésben történ  részvétele esetén a munkahelyük megtartásának el segítése 
érdekében képzési támogatásként kereset-kiegészítés, valamint a képzéssel kapcsolatos költségek 
megtérítése adható. 

Feltétel, hogy a munkaadónak vállalnia kell a résztvev knek a képzés befejezését követ en legalább a 
tanfolyam id tartamának megfelel  id tartamú továbbfoglalkoztatását, valamint – kivéve, ha a képzésben 
résztvev  munkavállaló a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45 .életévét betöltötte – magának is hozzá 
kell járulnia a képzés költségeihez. 

4.2.2. Foglalkoztatás b vítését szolgáló támogatások 

A támogatás célja a tartósan, legalább 6 hónapja – pályakezd  és 45. évet betöltött álláskeres k esetén  
3 hónapja – munka nélkül lév  álláskeres k állásba segítése. 

Támogatásban az a munkaadó részesíthet , amely az alkalmazást megel z  6 hónapban hasonló 
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát m ködésével összefügg  okból, rendes 
felmondással nem szüntette meg és vállalja, hogy ilyen intézkedést az álláskeres  alkalmazása idején sem 
tesz. 

A támogatás mértéke a kifizetett bruttó munkabér 50-100%-a, a 45. életévet betöltött álláskeres  
foglalkoztatása esetén 70-100%-a. A támogatás id tartama legfeljebb egy év (45. évet betöltött esetén két 
év), a munkaadónak ugyanakkor a támogatás id tartamával megegyez  ideig továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséget kell vállalnia. 
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4.2.3. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása 

A munkaadónak támogatásként a keresetet terhel  társadalombiztosítási, valamint munkaadói járulék, 
továbbá a munkaadót terhel  egészségügyi hozzájárulás összege részben vagy egészben maximum  
200 napra állapítható meg, amennyiben a kirendeltség által nyilvántartott álláskeres t foglalkoztat. 

Kedvez bb támogatás állapítható meg, ha a munkáltató 50 év feletti személy foglalkoztatását vállalja.  
A támogatás ilyenkor nem lehet kevesebb 50%-nál, és 1 évig folyósítható. További kedvezmény 
alkalmazható a pártfogói felügyelet alatt állók, és szabadságvesztés-büntetésb l szabadultak foglalkoztatása 
esetén, mivel itt a mérték nem lehet kisebb 70 %-nál. 

Fontos korlátozó szabály, hogy ezen támogatás a foglalkoztatás b vítését szolgáló támogatással együtt nem 
nyújtható (tehát ily módon nincs lehet ség a munkáltatót terhel  költségek mind a bérre, mind a járulékokra 
kiterjed , teljes kör  megtérítésére). 

4.2.4. Részmunkaid s foglalkoztatás támogatása 

A részmunkaid s foglalkoztatás, mint atipikus foglalkoztatási forma kedvez  lehet ség lenne gyermeket 
nevel  szül k számára, vagy átmenetileg a létszámleépítés elkerülése érdekében, de a munkáltatók nem 
szívesen alkalmaznak részmunkaid ben munkavállalót (ebben szerepe lehet a járulékszabályoknak). Ennek 
ösztönzése érdekében került kidolgozásra a részmunkaid s foglalkoztatás támogatása, melynek alapvet  
szabályai a következ k: 

Egyéb feltételek fennállása esetén az a munkaadó támogatható, aki legalább a teljes munkaid  50 %-át, de 
legfeljebb a 75 %-át elér  munkaid ben történ  foglalkoztatását vállalja olyan személynek 

 akit a kirendeltség legalább 3 hónapja álláskeres ként nyilvántart, vagy aki 

 a fenti feltételnek nem felel meg, de saját háztartásában legalább egy 14 évesnél fiatalabb 
gyermeket nevel, vagy ápolási díjban részesül. 

A támogatás mértéke a munkabér és járulékai együttes összegének legfeljebb 75 %-a, mely maximum  
1 évre állapítható meg. Emellett megtéríthet  a munkába járás munkaadót terhel  költsége is. 

A támogatás „ellenértékeként" a munkaadót továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli, melynek id tartama 
legalább a támogatás folyósításával megegyez  id tartam. 

4.2.5. Közhasznú munkavégzés támogatása 

A közhasznú munkavégzés támogatása a munkáltatók egy speciális részének biztosít támogatást akkor, ha 
közhasznú munkát szervez és e tevékenység ellátására álláskeres ket alkalmaz. A támogatás az átmeneti, 
vagy tartós elhelyezkedési gondokkal küzd  álláskeres k munkába állításának el segítését célozza, és 
általában foglalkoztatásuk ideiglenes jelleg  megoldását jelenti. 

Támogatás nyújtható annak a munkaadónak, amely a lakosságot vagy a települést érint  közfeladatot, vagy 
önkormányzat által önként vállalt feladatot lát el, illetve közhasznú tevékenységet folytat oly módon, hogy 
ezen tevékenységéért más szervt l díjazásban nem részesül. 

A támogatás mértéke a foglalkoztatásból ered  közvetlen költségek 70 %-áig, 45. évet betöltött esetén  
90%- áig terjedhet, valamint a megyei munkaügyi tanácsok meghatározhatják azokat a feltételeket, valamint a 
településeknek azt a körét, ahol a támogatás a foglalkoztatásból ered  közvetlen költség legfeljebb 90 %-ig 
adható. 

A támogatás f szabályként egy munkavállaló foglalkoztatásához folyamatosan legfeljebb egyévi id tartamra 
állapítható meg (50. évet betöltött esetén meghatározott tevékenységi körben történ  foglalkoztatáskor a 
maximum id tartam két év). 

4.2.6. Álláskeres k munkaer -kölcsönzés keretében történ  foglalkoztatása 

Az álláskeres  elhelyezkedése nemcsak az úgynevezett hagyományos foglalkoztatási jogviszonyokba 
történhet, hanem például a munkaadók körében egyre népszer bbé váló munkaer -kölcsönzés keretében is 
megvalósulhat. 

Az álláskeres k munkaer -kölcsönzés keretében történ  foglalkoztatásának támogatására vonatkozó 
szabályok 2007. január 1-jét l hatályon kívül helyezésre kerültek.  
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4.2.7. Munkahelyteremtés támogatása 

Pályázati eljárás keretében vissza nem térítend  támogatás adható olyan új munkahelyek teremtéséhez, 
meglév  munkahelyek b vítéséhez, új technológia bevezetéséhez szükséges tárgyi eszközök és 
immateriális javak beszerzéséhez, amelyek a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást 
biztosítanak. 

A munkahelyteremtés támogatása pályázati eljárás alapján annak a munkáltatónak nyújtható, aki/amely 
kötelezettséget vállal arra, hogy:   

 a beruházást a megkezdését l számított két éven belül megvalósítja, és 

 a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelel en öt évig 

folyamatosan fenntartja és m ködteti, és 

 a beruházás befejezését követ  3 hónapon belül a létszámb vítést megvalósítja, 

 a pályázatban megjelölt létszám felvételét követ  legalább 3 évig a beruházásra tekintettel felvett 

létszámra és a pályázat benyújtását megel z  hónapban meglév  havi átlagos statisztikai állományi 

létszámra együttesen folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,   

 új munkahely létesítéséhez legalább 25 százalékban saját er vel is hozzájárul,    

 a kötelezettségek teljesítését el segít  anyagi biztosíték rendelkezésére állását igazolja, továbbá   

 a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz 

szükséges pénzügyi fedezet különbségét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét 

a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza.    

A támogatás tárgyában a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter dönt. 

4.2.8. Munkahelymeg rzés támogatása 

Munkahelymeg rzés támogatásához vissza nem térítend  támogatás annak a munkaadónak nyújtható, aki 
m ködésével összefügg  okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni. 

A támogatás feltétele például, hogy a munkáltató ne álljon cs d-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás 
alatt, illetve az érintett munkavállalót, aki után a támogatást igényli, legalább hat hónapja foglalkoztassa, és 
vállalja, hogy a támogatás folyósítása alatt, valamint azt követ en legalább a támogatott foglalkoztatás 
id tartamával megegyez  ideig továbbfoglalkoztatja. 

Támogatásként az érintett munkavállaló munkabére és járulékai együttes összegének 25-75%-a, illetve 
egyes esetekben (ha a személyi alapbér azonos a minimálbérrel; a munkavállaló megváltozott 
munkaképesség ; a foglalkoztatásra a korábbinál rövidebb id tartamú - napi 4-6 óra közötti - munkaid ben 
kerül sor) 50-90%-a adható azzal a megkötéssel, hogy a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem 
haladhatja meg a minimálbér 150%-át. A támogatás maximum 1 évig folyósítható. 

4.2.9. Mobilitási támogatások 

A munkába járással kapcsolatos helyközi utazás támogatása 

A költségek részben vagy egészben megtéríthet ek, legfeljebb 1 éves id tartamra, tartós álláskeres k 
foglalkoztatása esetén. A támogatás megítélése esetén a munkavállalót terhel  költség is megtérítésre 
kerül. (A magyar munkajogi szabályok alapján a munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a 
munkába járást szolgáló bérlettel vagy teljes árú menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának 86%- át, 
ha a munkavállaló országos közforgalmú vasút 2. kocsi osztályon, 80%-át, ha el városi vasúton, valamint 
helyközi díjszabással közleked  helyi és távolsági autóbuszon utazik. A támogatási forma ezen költségek 
megfizetésén túl, lehet séget ad a munkavállalót terhel  14 %, illetve 20 % megtérítésére is, mely nagyobb 
távolságról „bejárók” esetén jelent s összeget tesz ki.) 

Csoportos személyszállítás támogatása 

Azon munkaadónak nyújtható a támogatás, aki legalább 4 munkavállalójának lakóhelyük és munkahelyük között 
történ  oda-visszautazását saját vagy bérelt járm vel, vagy erre a célra igénybe vett szolgáltatás útján 
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oldja meg, feltéve, hogy a munkavállalóknak a lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely közötti, 
tömegközlekedési eszközzel történ  oda-vissza utazása nem, vagy csak aránytalan nehézséggel oldható 
meg. A támogatás legfeljebb egy évre adható, mértéke a csoportos személyszállításban érintett 
munkavállalók lakóhelyét l (tartózkodási helyét l) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó 
autóbuszbérletek árának a munkaadót terhel  részéig terjedhet. 

Lakhatási hozzájárulás támogatása 

A munkaadónak álláskeres  foglalkoztatása esetén a munkavállalók lakásbérlet, albérlet, fizet vendég-
szolgálat, illetve munkásszálláson való elhelyezkedésével kapcsolatos kiadásainak limitált megtérítését 
jelentheti legfeljebb 1 éves id tartamra. 

Munkaer -toborzás támogatása 

Támogatásként a munkaadónak a munkaer -toborzás szervezésével kapcsolatos költségei téríthet k meg, ha 
olyan településen toboroz, ahol a munkanélküliségi mutató az országos átlagot meghaladja. A támogatás 
mértéke alkalmanként nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot. 

4.2.10. Fiatal álláskeres k foglalkoztatásának támogatása 

Az Foglalkoztatási törvény és ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései számos 
esetben irányulnak arra, hogy a hátrányos helyzetben lév  álláskeres ket kiemelten kezeljék, 
elhelyezkedésük érdekében ket el nyben részesítsék, foglalkoztatásukat különféle támogatási formákkal 
ösztönözzék, ezáltal munkapiaci esélyegyenl tlenségüket megszüntessék. 

Ez a pályakezd  álláskeres ket is érint  el nyben részesítés – önálló, kedvez bb szabályozás – az egyenl  
elbánás követelményével összeegyeztethet , nem jelenti annak megsértését, mivel ezen munkaer -piaci 
eszközök m ködtetése egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésén alapuló 
esélyegyenl tlenségének felszámolására irányul. 

A fiatal munkanélküliek foglalkoztatásának támogatására vonatkozó szabályok 2007. január 1-jét l hatályon 
kívül helyezésre kerültek, ezzel párhuzamosan a pályakezd  álláskeres k elhelyezkedésének el segítésér l 
szóló 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet is. 

4.2.11. A megváltozott munkaképesség  személyek foglalkoztatásának támogatása 

Meg kell jegyeznünk, hogy a megváltozott munkaképesség  személyeket érint  támogatások esetében, a 
támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során a munkaügyi központok az általános szempontokon 
túlmen en figyelembe veszik a foglalkoztatás körülményeit, és a foglalkoztatás min ségét. 

A foglalkoztatás körülményeinek és min ségének értékelési szempontjai lehetnek különösen a jogszer  
foglalkoztatás, a munkavédelmi és munkabiztonsági el írásoknak való megfelelés, a munkavállalók fizikai 
korlátozottsága esetén az akadálymentesítés helyzete, a munkavállalók foglalkoztatásának integráltsága 
vagy szegregáltsága, az elvégzend  munkafolyamatok technikai korszer sége, a munkahelyen biztosított 
készségfejlesztési lehet ségek, a szakmai el relépés lehet sége, az elvégzend  munkák kvalifikáltsága. 

Beruházási, fejlesztési célú támogatások  

Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható: 

 munkahely létesítésére, 

 termel , szolgáltató létesítmények megváltozott munkaképesség  munkavállaló foglalkoztatásával 
összefügg  átalakítására, akadálymentesítésre, 

 a foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzésére, átalakítására, 

 a megváltozott munkaképesség  személyek foglalkoztatása érdekében a munkahely és a munka-
eszközök korszer sítésére. 

A támogatás annak jogcímét l, típusától függ en lehet visszatérítend  és vissza nem térítend . 
A támogatás nyújtásának feltételei igazodnak a másodlagos közösségi normákhoz, és az egyes támogatási 
jogcímek esetén eltér en alakulnak. 

Bér- és járulékjelleg  támogatás 

Rehabilitációs foglalkoztatás b vítését szolgáló támogatás 

A foglalkoztatás b vítését szolgáló támogatáshoz képest, a hátrányos munkaer -piaci pozícióban lév  
alanyokra, azaz a megváltozott munkaképesség  személyekre tekintettel - mind az id tartam, mind a mérték 
tekintetében - kedvez bb szabályok kerültek kidolgozásra e támogatási formánál. 
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A támogatás a legalább 40%-ban csökkent munkaképesség  álláskeres , - aki öregségi nyugdíjra nem 
jogosult, járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában nem részesül - foglalkoztatásához, 
legfeljebb 18 hónapra nyújtható. 

A támogatási id  

 els  harmadában a kifizetett munkabér, valamint az azt terhel  járulékok, 

 második harmadában a munkavállaló részére kifizetett munkabér, 

 harmadik harmadában a munkabért terhel  járulékok összege a nyújtható támogatás.  

Ezen támogatási formánál nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettség. 

Költségvetési támogatások 

Bértámogatás nyújtható: 

 megváltozott munkaképesség  munkavállaló munkába helyezéséhez, munkahelyének megtartásához, 
a munkabér és járulékai legfeljebb 60 %-áig terjed  mértékben, maximum 36 hónap id tartamra, 

 foglalkozási rehabilitációhoz, az egészségkárosodásból, illet leg fogyatékosságból következ  
alacsonyabb termelékenység kompenzálásaként, a munkabér és járulékai együttes összegének az 
50%-ban megváltozott munkavállaló esetén 40%-a, 67%-os vagy azt meghaladó mértékben 
megváltozott munkaképesség  munkavállaló esetén 60%-a mértékben, legfeljebb 36 hónapra, de a 
támogatás folyósítása meghosszabbítható, 

 a munkahelyi segít  személy foglalkoztatásához, amikor megtéríthet  a csoportos, illet leg egyéni 
segítésre fordított id re jutó munkabér és járulékainak együttes összege. 

Költségkompenzációs támogatás 

A védett foglalkoztató részére pályázati eljárás alapján megtéríthet ek a megváltozott munkaképesség  
munkavállalók 

 munkába járásával összefügg  személyszállítás költségei, valamint 

 foglalkoztatáshoz, illetve a munkavégzés feltételeinek biztosításához szükséges, 

 az irányításhoz és adminisztrációhoz kapcsolódó, továbbá 

 a logisztikai, munkaszervezési és szállítási költségek. 

Rehabilitációs költségtámogatás 

Pályázati eljárás keretében nyújtható a támogatás, ha a védett szervezeti szerz désben olyan 
személyek foglalkoztatását vállalja a munkaadó, akiknek - egészégi állapotuk, il letve 
fogyatékosságuk jellege miatt - nyílt munkaer piacon történ  foglalkoztatására nincs lehet ség. 

Támogatásként a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek legfeljebb 80%-a téríthet  meg. 

4.2.12._A csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó 
   támogatás 

A támogatások sorában speciális célúnak min síthet  támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha a 
csoportos létszámleépítést megvalósító munkaadó, a létszámleépítéssel érintett munkavállalók munkába 
helyezését el segít  bizottságot hoz létre és m ködtet. 

A maximum egymillió forint mérték , vissza nem térítend  támogatás ezen bizottság m ködéséhez, 
legfeljebb 12 hónapra történ  felhasználásra nyújtható. 

4.2.13. Munkaer -piaci programok támogatása 

Ezen szabályok alapján olyan el re meghatározott, összetett célok megvalósítása érdekében indított 
programok támogatására van lehet ség, amelyek a munkaer -piaci folyamatok befolyásolására, vagy 
hátrányos helyzet  rétegek foglalkoztatásának el segítésére irányulnak. A programok keretében a 
támogatások és szolgáltatások egyidej leg és egymásra építve is nyújthatók, és a Foglalkoztatási törvény 
lehet séget biztosít a foglalkoztatást el segít  támogatásokra vonatkozó szabályoktól való eltérésre. 

A foglalkoztatást el segít  támogatások közös szabályai: 

A foglalkoztatást el segít  támogatások nyújtása esetén, a támogatásban részesül vel a munkaügyi 
központok, kirendeltségek hatósági szerz dést kötnek. A felek adatain túl a szerz dés tartalmazza a nyújtott 
támogatás formáját, mértékét, folyósításának id tartamát, módját, a folyósítás egyéb feltételeit, és a 
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szerz désszegés jogkövetkezményeit. Ezen következmény: ha a támogatásban részesül  a hatósági 
szerz désben foglaltakat megszegi, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni, és a támogatásban 
részesül  köteles a támogatást késedelmi pótlékkal növelt összegben visszafizetni. 

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az EU csatlakozástól - 2004. május 1. óta - az egyes foglalkoztatást 
el segít  támogatásokra vonatkozóan is közvetlenül alkalmazni kell azokat az EU normákat, amelyek az 
állami támogatásokkal kapcsolatosak és céljuk, hogy elkerülhet  legyen a támogatások olyan mérték  
halmozódása, amely a piaci versenyt torzíthatja. 

A bérgarancia alaprészb l nyújtott támogatás: 

Ezen támogatási forma sajátos célt szolgál, lehet séget nyújtva arra, hogy a felszámolásba vont gazdálkodó 
szervezet munkavállalói felé fennálló munkabér-fizetési kötelezettségének legalább részben eleget tudjon 
tenni. 

A bérgarancia eljárás keretében ugyanis a felszámoló kérelmére a felszámolás alatt álló gazdálkodó 
szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló, kiegyenlíthetetlen bértartozása el legezhet  meg, egy 
jogszabály által limitált összeg erejéig. 

5. MUNKAER -PIACI CÉLOKAT SZOLGÁLÓ, A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA KÖRÉBE NEM 

TARTOZÓ ESZKÖZÖK 

A foglalkoztatási lehet ségek b vítését, a munkanélküliség megel zését, valamint id tartamának 
csökkentését a foglalkoztatáspolitika körébe nem tartozó eszközök alkalmazásával, például 
adókedvezmények biztosításával, továbbá területfejlesztési és a munkahelyteremtést támogató, elkülönített 
pénzalapok felhasználásával, az oktatási rendszer és a foglalkoztatáspolitika összehangolásával is el  lehet 
és kell segíteni. 

A magyar jogrendszerben számos olyan adó- és járulékkedvezmény létezik, mely a munkaer -piaci 
szempontból hátrányos helyzetben lév k - a pályakezd  fiatalok; az ötven év feletti álláskeres k; a gyermek 
gondozását, illetve a családtag ápolását követ en munkát keres k - felvételére ösztönzi a munkaadókat. 

Ezek közül kiemelhet  a START program kedvezménye. A START Plusz kártya kiváltására jogosult: 

 az a személy, aki a Gyes, Gyed, a Gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megsz nését követ  egy 
éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egyéves korának 
betöltését követ en, e gyermek után igénybe vett Gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, 
hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (munkaviszonyban, közszolgálati, vagy közalkalmazotti 
jogviszonyban, egyéb szolgálati jogviszonyban) nem áll, 

 az a tartósan álláskeres  személy, akit a munkaügyi központ kirendeltsége a START PLUSZ, illetve a 
START EXTRA kártya igénylésének id pontját megel z  16 hónapon belül legalább 12 hónapig - 
pályakezd  álláskeres  esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapig - álláskeres ként nyilvántartott. 

A járulékkedvezmények a következ k: a munkaadónak az egyébként megfizetend  32 %-os járulékmérték 
helyett a foglalkoztatás els  évében a bruttó munkabér 15 %-ának, második évében 25 %-ának megfelel  
fizetési kötelezettsége van, és nem kell tételes egészségügyi hozzájárulást fizetnie. A munkaadó e 
járulékkedvezményekre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás id tartama a 30 napot meghaladja és 
a munkaid  legalább a napi 4 órát eléri. 

A START PLUSZ kártya nyújtotta kedvezményt érvényesít  munkáltató - a kedvezményes foglalkoztatás 
id tartama alatt - köteles a START PLUSZ kártyát meg rizni és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
megsz nésekor a kártyát a tulajdonos részére visszaadni. 

2007. július 1-jét l vehet  igénybe a START EXTRA program. A START EXTRA program olyan tartósan 
álláskeres k foglalkoztatásának ösztönzését célozza meg, akik elmúltak 50 évesek, vagy alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkeznek. 

A START EXTRA kártya kiváltására az a tartósan álláskeres nek min sül  személy jogosult, aki: 

- az 50. életévét betöltötte, vagy 

- életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. 

A START EXTRA kártya alapján igénybe vehet  járulékkedvezmény a következ : a foglalkoztatás els  
évében nem kell tételes egészségügyi hozzájárulást fizetni (1950 Ft/hó), nem kell a munkaadónak 3%-os 
munkaadói járulékot, valamint a 29%-os társadalombiztosítási járulékot fizetnie. A foglalkoztatás második 
évében az egyébként megfizetend  32 %-os járulékmérték helyett a bruttó munkabér 15%-ának megfelel  
járulékfizetési kötelezettség terheli a munkáltatót.  
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A fiatalok alkalmazását támogatja az ösztöndíjas foglalkoztatás, illetve annak csökkentett járulékterhei. Ezen 
foglalkoztatási forma megteremti a lehet ségét, hogy a gyakorlati ismeretekkel nem rendelkez  pályakezd  a 
szükséges gyakorlat megszerzése céljából, garanciális jelleggel törvényben meghatározott id tartamig (1 év) 
speciális jogviszonyban álljon. 

A pályakezd knek az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony egyéves gyakorlati képzést, jövedelemszerzési 
lehet séget jelent, a társadalombiztosítási jogszabályok alapján biztosítottá válnak, és szolgálati id t 
szereznek, így könnyebbé válik a kezdés, az els  munkahely megszerzése. A munkatapasztalat-szerzés 
egyéni program alapján történik, az ösztöndíjas foglalkoztatás végén a munkáltató értékelést készít, amely a 
továbblépésnél „ajánlólevélként” is felhasználható. 

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony ugyanakkor sokszoros el nyt jelent a munkáltatók számára is, mert 
az érdekeltségük megteremtése érdekében - a munkaadói terheket illet en - kedvezményekben részesülnek 
és egyben „el válogatási lehet séget” kapnak, mivel a legtehetségesebb fiatalok közül választhatják ki a 
legjobbakat. 
 
További adókedvezményekben részesülnek az iskolai rendszer  szakképzésben közrem köd  munkaadók. 
Egyrészt az adózás el tti eredményüket csökkenthetik tanulónként minden megkezdett hónap után havonta 
az adóév els  napján érvényes minimálbér (2008. évben: 69 000 Ft/hó) 24 százalékával, ha az adózó a 
szakképz  iskolai tanuló gyakorlati képzését jogszabályban meghatározott tanulószerz dés alapján végzi, 
illetve 12 százalékával, ha az iskolával kötött együttm ködési megállapodás alapján végzi. 

A munkaadók a foglalkoztatás ideje alatt - de legfeljebb 12 hónapon át - befizetett társadalombiztosítási 
járulékot költségként számolhatják el az alábbi munkavállalók esetében: 

 a sikeres szakmai vizsgát tett szakképz  iskolai tanuló után folyamatos továbbfoglalkoztatása esetén 
(az APEH 2000/132. sz. adózási kérdésekben kifejtett állásfoglalása szerint folyamatos 
továbbfoglalkoztatásnak min sül, ha a szakképz  iskolai tanuló munkába lépésére a tanulói jogviszony 
megsz nését követ  napon, a sikeres szakmai vizsga letétele esetén kerül sor), valamint 

 a korábban munkanélküli személy (ilyen például az, akit a foglalkoztatást közvetlenül megel z en, a 
munkaügyi központ kirendeltsége legalább 6 hónapig munkanélküliként nyilvántartott), továbbá 

 a szabadulást követ  6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésb l szabaduló személy, illetve 

 a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy után. 

6. A FOGLALKOZTATÁSI ÉS MUNKAER -PIACI POLITIKA FINANSZÍROZÁSA 

A munkanélküliség megel zését, kezelését szolgáló ellátások, szolgáltatások és a foglalkoztatást el segít  
támogatások alapvet  pénzügyi forrása a Munkaer -piaci Alap, mint elkülönített állami pénzalap. 

A Munkaer -piaci Alap bevételi oldalát vizsgálva, els sorban járulékbevételekre épül. A 3%-os 
munkaadói, az 1%-os munkavállalói és a 4%-os vállalkozói járulék mellett az Alap bevételét képezi a szakképzési 
hozzájárulás, és a rehabilitációs hozzájárulás, melyek a munkaadókat terhelik. Emellett az Alap költségvetési 
támogatásban és privatizációs bevételekben is részesülhet, illetve javára önkéntes befizetés teljesíthet . 

Kiadási oldalon az Alap forrásai a következ  célokra használhatóak fel: 

  a) az álláskeres k támogatásának biztosítása, 

  b) a munkaer  alkalmazkodásának, az álláskeres k munkához jutásának támogatása, 

  c) a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalói szociális biztonságának el segítése, 

  d) a képzési rendszer fejlesztésének támogatása, 

  e) a megváltozott munkaképesség  személyek foglalkoztatásának el segítése, 

  f) hozzájárulás a korengedményes nyugdíjak kifizetésének részbeni finanszírozásához, 

  g) az egyes alaprészekb l finanszírozott ellátások, támogatások m ködtetésével kapcsolatos kiadások  

fedezetének biztosítása,  

  h) hozzájárulás az Állami Foglalkoztatási Szolgálat m ködési és fejlesztési kiadásainak  

finanszírozásához, valamint 

  i)  az Európai Foglalkoztatási Szolgálat m ködési és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához  

történ  hozzájárulás. 



Munkaerő-piaci mentor – kézikönyv

72

Fenti célok által meghatározottan, a Munkaer -piaci Alapon belül az alábbi alaprészek különíthet ek el: 

 szolidaritási alaprész; 

 jövedelempótló támogatás alaprész; 

 foglalkoztatási alaprész; 

 bérgarancia alaprész; 

 képzési alaprész; 

 rehabilitációs alaprész; 

 m ködési alaprész; 

 vállalkozói alaprész. 

A Munkaer -piaci Alapból finanszírozott beruházási, fejlesztési célú támogatások alapvet en  
a foglalkoztatási, a képzési és rehabilitációs alaprészt érintik. A többi alaprész az álláskeres k ellátását, a 
felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalói szociális biztonságának megteremtését és  
a munkaer -piaci szervezet m ködési és fejlesztési kiadásait célozza. 

A foglalkoztatási, képzési és rehabilitációs alaprészek el irányzatának egy részét országos célokra, 
központilag használják fel, egy más részét pedig - bizonyos szabályok szerint - szétosztják (decentralizálják) az 
egyes megyék, és a f város között. A munkaügyi központok az így juttatott forrásokból finanszírozzák az egyes 
foglalkoztatási támogatásokat, mukaer -piaci programokat. 

Az Európai Szociális Alapból származó források felhasználása eltér  szabályok szerint történik. A benyújtott 
programterveik mentén, az Irányító Hatósággal megkötött támogatási szerz dés alapján a munkaügyi 
központok további forrásokhoz jutnak, melyeket az újszer  támogatásaik, szolgáltatásaik útján szintén a 
munkanélküliség megel zésére, kezelésére fordítanak. 

A Munkaer -piaci Alap kiadási struktúrájának változása visszatükrözi a Kormány foglalkoztatáspolitikai 
célkit zéseit. Az Alap kiadásai között az aktív támogatások javára jelent s arányeltolódás ment végbe.  
A passzív ellátásokkal szemben az aktív eszközök m ködtetésére fordított összegek 1998-ban a 
ráfordításoknak valamivel több, mint egyötödét tették ki, 2003-ban viszont ezek már megközelítették  
a munkaer -piaci célú kifizetések felét. 1999-t l a Munkaer -piaci Alap foglalkoztatási alaprészéb l, a 
foglalkoztatás-politikához kapcsolódó feladatokhoz, a korszer  munkahelyteremtéshez, a munkahely-
meg rzéshez, új feladatként a szerkezetátalakítást el segít  támogatásokhoz, új forrás áll rendelkezésre. Ez 
az aktív eszközökre fordított kiadások emelkedésével járt együtt, amin azonban túlmutat az a tény, hogy 
ezzel egy új elveken nyugvó támogatás keletkezett, amely nem a munkanélküliség kezelésén, hanem új 
munkahelyek teremtésének támogatásával közelíti meg a foglalkoztatottság növelését. 

7. A MUNKAER -PIACI INTÉZMÉNYRENDSZER FELÉPÍTÉSE 

A foglalkoztatás el segítésével és a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos állami feladatokat 
országosan kiépített szervezet látja el. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat több mint másfél évtizedes múltra 
tekint vissza. A munkanélküliség megel zése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében 1991- 
t l törvényi szint  szabályok határozzák meg azokat az ellátásokat és támogatásokat, amelyeket a szervezet 
alkalmaz és melyek, a munkaer -piaci helyzet javítását célozták és célozzák meg. Az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat feladata a kormány foglalkoztatáspolitikai céljainak megvalósítása. 
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat a következ  szervekb l áll: 

 Foglalkoztatási Hivatal, 

 Megyei (f városi) munkaügyi központok, 

 Munkaer -fejleszt  és -képz  központok. 

7.1. Foglalkoztatási Hivatal 

A Foglalkoztatási Hivatal központi hivatalként, a munkaügyi központok középirányító szerveként többek 
között ellátja a Munkaer -piaci Alap m ködtetésének egyes feladatait, a munkaügyi központok szakmai 
irányítását, az álláskeresési támogatások, a foglalkoztatást el segít  támogatások, továbbá a Munkaer -
piaci szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos módszertani feladatokat, másodfokú hatósági jogkört gyakorol, 
és m ködteti, fejleszti a nyilvántartási és informatikai rendszereket. A Hivatal élén f igazgató áll, akit -  
a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának javaslatára - a 
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter bíz meg, vonja vissza a megbízást és gyakorolja felette az 
egyéb munkáltatói jogokat. 
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7.2. A megyei (f városi) munkaügyi központok 

A megyei (f városi) munkaügyi központok - számuk mindösszesen 20 - központi szervezeti egységekb l és 
kirendeltségekb l állnak. A munkaügyi központok élén igazgató áll, akit a Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának javaslatára a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi 
miniszter bíz meg, és vonja vissza a megbízását, amelyhez a területileg illetékes munkaügyi tanács el zetes 
véleményét be kell szerezni. 

A munkaügyi központ központi szervezeti egységeinek f bb feladatai: 

 a Munkaer -piaci Alap megyei pénzeszközeinek m ködtetése, 

 a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezése, 

 a megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatási rehabilitációjának el segítése, 

 az iskolafenntartók orientálása a képzési struktúra és a beiskolázási mértékek meghatározásában, 

 a munkaer -piaci folyamatok figyelemmel kísérése, 

 tájékoztatás nyújtása, 

 a kirendeltségek irányítása. 

Ezen túlmen en a munkaügyi központ el segíti a csoportos létszámleépítések által okozott foglalkoztatáspolitikai 
problémák megoldását. Többek között ellátja a Munkaer -piaci Alapból folyósított támogatások 
felhasználásának és az ellátásokra való jogosultságnak hatósági ellen rzését, az egyes 
foglalkoztatáspolitikai, beruházási és fejlesztési támogatások  m ködtetését. 

A munkaügyi központ kirendeltségei - számuk 169 - tevékenységi köréb l a legfontosabbak, hogy végzik az 
álláskeres k nyilvántartásba vételével, valamint az álláskeresési támogatási formákra való jogosultság 
megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatokat. Hagyományos munkaközvetítést végeznek, és 
egyéb munkaer -piaci szolgáltatásokat nyújtanak. F  szabályként az egyes foglalkoztatáspolitikai 
támogatások megállapításával, folyósításával kapcsolatos teend k is ide tartoznak. 

7.3. A munkaer -fejleszt  és -képz  központok 

A regionalitás elvén m köd  képz  központok els sorban a foglalkoztatást el segít  képzések, valamint a 
központi képzési programok megvalósításában töltenek be jelent s szerepet. 

8. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FOGLALKOZTATÁSSAL ÖSSZEFÜGG  FELADATAI ÉS A MUNKANÉL-

KÜLIEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

A települési önkormányzatok foglalkoztatással összefügg  feladatait, és a munkajövedelemmel nem 
rendelkez , szociálisan rászorulók segélyezésével kapcsolatos rendelkezéseket a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illet leg a 62/2006. (III.27.) kormány rendelet tartalmazza. 
Ezen jogszabályokhoz kapcsolódóan a települési önkormányzat az általa alkotott helyi rendeletben 
rögzíti a törvényben foglalt feladatok ellátásának, illet leg a szociális segélyek megállapításának és 
folyósításának részletes szabályait. 

8.1. A rendszeres szociális segély 

A települési önkormányzatok 2000. 1-jét elsejét megel z en jövedelempótló támogatást nyújthattak annak a 
munkanélkülinek, aki korábban munkanélküli járadékban részesült, és a munkanélküli járadék 
folyósításának lejárát követ en a foglalkoztatási törvény alapján ellátásra nem szerzett jogosultságot, 
feltéve, hogy családjában az egy f re jutó jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-át. A munkanélküliek jövedelempótló támogatása a munkanélküli ellátórendszer 
átalakítását eredményez  törvénymódosítással 2000. május 1-én megsz nt. A munkanélküliek jövedelempótló 
támogatásának megsz nésével azok a munkanélküliek, akik a munkanélküli ellátás id szaka alatt a Munkaer -
piaci szervezet közrem ködésével sem tudnak elhelyezkedni, rászorultságuk esetén a települési 
önkormányzattól rendszeres szociális segélyt igényelhetnek. 

A rendszeres szociális segély a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkez , hátrányos munkaer -
piaci helyzet  aktív korú személyek részére nyújtott támogatás. 

A települési önkormányzat (2007. január 1-t l a települési önkormányzat jegyz je) rendszeres szociális segélyt 
állapít meg annak az aktív korú személynek, aki egészségkárosodott, nem foglalkoztatott, vagy támogatott 
álláskeres , és megélhetése más módon nem biztosított. Rendszeres szociális segélyre egy családban 
egyidej leg csak egy személy jogosult. 
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Egészségkárosodott aktív korú személynek min sül az a 18. életévet betöltött, de az öregségi 
nyugdíjkorhatárt, illet leg a 62. életévet be nem töltött személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban 
elvesztette, vagy vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül. 

Nem foglalkoztatott aktív korú személynek az a 18. életévet betöltött, de az öregségi nyugdíjkorhatárt, 
illet leg a 62. életévet be nem töltött személy min sül, akinek esetében 

 a munkanélküli járadék, illet leg a jövedelempótló támogatás folyósítási id tartama lejárt, és 
álláskeresést ösztönz  juttatásban nem részesül, vagy 

 a munkanélküli járadék folyósítását keres tevékenység folytatása miatt a folyósítási id  lejártát 
megel z en szüntették meg, és a keres tevékenységet követ en munkanélküli járadékra nem 
szerez jogosultságot, vagy 

 a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megel z  két évben a megyei, f városi 
munkaügyi központtal, illet leg annak kirendeltségével, vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint 
illetékes települési önkormányzat által kijelölt szervvel (együttm ködésre kijelölt szerv) legalább egy 
év id tartamig együttm ködött, vagy 

 az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális 
járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági 
nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása megsz nt, és közvetlenül a kérelem benyújtását 
megel z en a munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével, vagy az együttm ködésre 
kijelölt szervvel legalább három hónapig együttm ködött, 

 és keres tevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett 
foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát. 

Akkor nem biztosított a megélhetése az egészségkárosodott személynek, ha havi jövedelme, valamint 
családjában az egy f re jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-át, a nem foglalkoztatott személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-át, valamint családjában az egy f re jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, és vagyona sem neki, sem 
családjának nincs. 
A nem foglalkoztatott aktív korú személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának további 
feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését el segít  programban való részvételt.  

A rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a nem foglalkoztatott személy együttm ködésre 
köteles, amelynek keretében az együttm ködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és a 
beilleszkedését segít  programról írásban megállapodik az együttm ködésre kijelölt szervvel, továbbá 
teljesíti a beilleszkedését segít  programban foglaltakat. Az együttm ködési kötelezettségr l a segélyt 
megállapító határozatban vagy a segély felülvizsgálata során kell rendelkezni. 

A települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy más szerv útján gondoskodik az 
együttm ködés intézményi feltételeir l. Az önkormányzat által együttm ködésre kijelölt szerv lehet pl. 
családsegít  szolgálat, szociális intézmény stb. A települési önkormányzat az általa alkotott helyi 
rendeletben szabályozza az együttm ködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segít  programok 
típusait és az együttm ködési kötelezettség megszegésének eseteit. 

A beilleszkedést segít  program a rendszeres szociális segélyben részesül  személy szociális helyzetéhez 
és mentális állapotához igazodva a következ kre terjedhet ki: 

 az együttm ködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 

 a nem foglalkoztatott személy számára el írt egyéni képességeket fejleszt  vagy az életmódot 
formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illet leg a munkavégzésre történ  felkészülési programban 
való részvételre, 

 a felajánlott és számára megfelel  munkalehet ség elfogadására, 

 a munkaügyi központnál munkanélküliként történ  nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés 
érdekében a munkaügyi központtal való együttm ködésre. 
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Nem állapítható meg rendszeres szociális segély, illet leg a megállapított ellátást meg kell szüntetni annak a 
személynek, aki a törvényben meghatározott egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, el zetes 
letartóztatásban van, elzárás büntetését, szabadságvesztés büntetését tölti, illetve annak a nem 
foglalkoztatott személynek, aki 
 

 a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megel z en folyósított 
jövedelempótló támogatásának id tartama alatt az önkormányzattal, illet leg a munkaügyi 
központtal nem m ködött együtt, 

 a rendszeres szociális segély megállapítását követ en a segély folyósításának id tartama alatt 
nem m ködött együtt (ideértve azt az esetet is, ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a 
munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg), 

 katonai szolgálatot teljesít, 

 munkanélküli/álláskeresési járadék megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, 

 keres  tevékenységet folytat (nem min sül keres  tevékenységnek a települési önkormányzat által 
szervezett foglalkoztatásban való részvétel és az alkalmi munkavállalói könyvvel történ  
munkavégzés), 

 közoktatási, illet leg fels oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 
folytat, vagy a Foglalkoztatási Törvény szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban 
részesül. 

A nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segély a megszüntetést l számított 
harminchat hónapon belül ismételten megállapítható, amennyiben a kérelmez  munkanélküli ellátásra 
jogosultságot nem szerzett és a rendszeres szociális segélyre való jogosultság jövedelmi feltételei 
fennállnak. 

Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása, ha a nem foglalkoztatott személy - az alkalmi 
munkavállalói könyvvel történ  foglalkoztatást kivéve - a települési önkormányzat által szervezett 
foglalkoztatásban vesz részt. 

A rendszeres szociális segély havi összege egészségkárosodott jogosult esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80%-a, nem foglalkoztatott személy esetén 70%-a. 

Ha a rendszeres szociális segélyben részesül  személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják, a 
tárgyhóra járó rendszeres szociális segély összegét az alkalmi munkavállalási napokra jutó segély 
összegével csökkenteni kell. 

A települési önkormányzat (2006. január 1-jét l a települési önkormányzat jegyz je) a rendszeres szociális 
segélyre való jogosultságot évente felülvizsgálja. 

A hajléktalan munkanélküliek rendszeres szociális segélyének folyósításáról a f városi f jegyz  
gondoskodik. 

A rendszeres szociális segély összegének 90%-át, a hajléktalan személy részére folyósított rendszeres 
szociális segély teljes összegét a központi költségvetés a települési önkormányzat számára megtéríti. 

8.2.  Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás 

A települési önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaer -piaci helyzetének javítása érdekében 
foglalkoztatást szervez (önkormányzat által szervezett foglalkoztatás). A foglalkoztatási kötelezettség 
közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka biztosításával teljesíthet . 

A nem foglalkoztatott személy akkor köteles a számára felajánlott munkát elfogadni, ha 

 a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének, vagy annál eggyel alacsonyabb szint  
végzettségnek megfelel, 

 egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, 

 a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történ  oda- és 
visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevel  n  és tíz éven aluli 
gyermeket egyedül nevel  férfi álláskeres  esetében a két órát nem haladja meg, 

 a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelez  legkisebb munkabér összegét, 

 



Munkaerő-piaci mentor – kézikönyv

76

 a részmunkaid s foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta - 
tömegközlekedési eszközzel - történ  oda- és visszautazás ideje a másfél, illetve tíz éven aluli 
gyermeket nevel  n  és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevel  férfi esetében az egy órát nem 
haladja meg, és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelez  legkisebb munkabér 
összegének id aranyos részét eléri. 

 

Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás id tartama legalább harminc munkanap, kivéve, ha a nem 
foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. Az alkalmi munkavállalói könyvvel 
közcélú munka keretében történ  foglalkoztatásra abban az esetben kerülhet sor, ha a foglalkoztatás els  
napjától számított hat hónapon belül a foglalkoztatás együttes id tartama eléri a harminc munkanapot. A 
foglalkoztatás megszervezését az önkormányzat másik önkormányzattal létrehozott társulás vagy más 
szervezet útján is végezheti. 

Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem min sül  állami vagy helyi 
önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítésér l - jogszabály alapján - a települési 
önkormányzat gondoskodik. 

A nem foglalkoztatott személy által egybefügg en végzett közcélú munka id tartama a 12 hónapot nem 
haladhatja meg. A nem foglalkoztatott személy ezen foglalkoztatásának megsz nését követ  12 hónapon 
belül - egyéb feltételek fennállása esetén - ismételten akkor foglalkoztatható közcélú munka keretében, ha a 
személy nem jogosult munkanélküli/álláskeresési járadékra. 

A közcélú munkára való felkészítés érdekében az önkormányzat betanítást szervezhet, amelynek id tartama 
nem haladhatja meg a foglalkoztatási napok számának 20%-át, és nem lehet több, mint 40 munkanap. A 
betanítás id tartama közcélú munkavégzésnek min sül. 

Közcélú munka keretében foglalkoztatható a rendszeres szociális segélyre jogosult, a munkaügyi központtal 
vagy az együttm ködésre kijelölt szervvel együttm köd , valamint a rendszeres szociális segélyre a 
munkanélküli/álláskeresési járadékra való jogosultsága miatt már nem jogosult nem foglalkoztatott személy. 

A közhasznú munkavégzés szabályait a foglalkoztatási törvény tartalmazza. Ebbe a körbe tartozik a 
lakosságot vagy települést érint  közfeladat ellátása, az önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, 
illet leg a települést érint  feladat ellátása, illet leg a közhasznú tevékenység folytatása. 

A lakosságot vagy települést érint  közfeladatok olyan állami vagy helyi önkormányzati feladatok lehetnek, 
amelynek ellátásáról - jogszabály alapján - az önkormányzat vagy állami szerv gondoskodik. Ilyen 
közfeladatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladatok, mint 
például településtisztaság, településrendezés, csatornázás, csapadékvíz-elvezetés, köztemet  fenntartása, 
szociális ellátásról gondoskodás stb. 

Az önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illet leg a települést érint  feladatok köre az 
önkormányzati döntést l függ en alakul. Ilyen lehet többek között az árvízvédelem, belvízvédelem, talajvíz-
elvezet  rendszer kiépítése, karbantartása stb. 

Közhasznú tevékenységnek a közhasznú szervezetekr l szóló 1997. évi CLVI. törvényben felsorolt 
tevékenységek min sülnek (például egészségmeg rzés, családsegítés, id skorúak gondozása, 
természetvédelem, állatvédelem, kulturális tevékenység, stb.). 

A közmunkák nagyobb létszámú közmunkaprogramok végrehajtására, ezen belül közfeladatok ellátásának 
el segítésére, illetve az országgy lés, vagy a Kormány által meghatározott célok elérésére irányuló 
programok végrehajtására irányulnak. Ezek a programok nagyobb létszámú - legalább 100 f  - 
foglalkoztatását biztosítják. 

A települést érint  közfeladat ellátása céljából szervezett munka magába foglal minden olyan tevékenységet, 
amelyet valamilyen jogszabály önkormányzati feladatként fogalmaz meg. Ennek megfelel en ezek a munkák 
lehetnek a már említett közfeladatok, az önkormányzat által önkormányzati rendeletben önként vállalt feladatok, 
valamint olyan közhasznú tevékenységek, amelyek ellátására az önkormányzatot jogszabály kötelezi. 

9. A FOGLALKOZTATÁSI ÉRDEKEGYEZTETÉS SZERVEZETEI 

A munkaer -piaci folyamatokat az állam nem egyedül kívánja befolyásolni. Azoknak a szabályoknak a 
kialakításában, amelyek a piac befolyásolására és m ködésének biztosítására szolgálnak, az állam bevonja 
szociális partnereit, vagyis a munkáltatók és munkavállalók képvisel it is. A munkaer piac szabályozásában 
tehát egyfajta tripartit elv érvényesül, amely az intézményrendszer kialakítását és m ködését is alapvet en 
meghatározza. 
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9.1. Országos Érdekegyeztet  Tanács 

A Kormány az országos jelent ség  foglalkoztatáspolitikai kérdésekben a munkavállalók és a munkaadók 
országos érdekképviseleti szervezeteivel az Országos Érdekegyeztet  Tanácsban (a továbbiakban OÉT) 
egyeztet. 

Az OÉT a háromoldalú tárgyalások legátfogóbb fóruma, hatáskörébe tartozik a munka világával összefügg  
valamennyi kérdéskör, beleértve a gazdaságot, a foglalkoztatást és a jövedelmek alakulását befolyásoló, 
járulék és költségvetési témakörök, jogszabály-tervezetek megvitatása. 

OÉT megállapodást igényelnek többek között a minimálbérrel, bérajánlással és a munkafeltételekkel 
kapcsolatos jogszabályok. A testület véleményezi a foglalkoztatást közvetlenül érint  törvénytervezeteket, 
valamint évente beszámoltatja a Munkaer -piaci Alap Irányító Testületét. Munkáját plenáris üléseken, 
szakbizottságokban és munkacsoportokban végzi. 

9.2. Munkaer -piaci Alap Irányító Testülete 

A Munkaer -piaci Alap Irányító Testülete (MAT) szintén tripartit, azaz a munkaadók, a munkavállalók és a 
Kormány képvisel ib l álló testület, amely a Munkaer -piaci Alappal kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket 
gyakorolja, illetve teljesíti. 

A testület megbízása négy évre szól, minden oldalának legfeljebb hat tagja lehet. A MAT tagjait a 
munkaadók képvisel i tekintetében az OÉT-ben képviselettel rendelkez  országos munkaadói szövetségek, 
a munkavállalók képvisel i tekintetében az OÉT-ben képviselettel rendelkez  országos munkavállalói 
szövetségek jelölik. A Kormány képviseletét ellátó tagok közül egy-egy tag esetében a pénzügyminiszter és 
az oktatási miniszter tesz javaslatot, négy tag pedig a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert l kapja 
megbízását. 

A MAT f bb feladatai: 

 javaslatot tesz a Munkaer -piaci Alap éves költségvetésére, 

 dönt a Munkaer -piaci Alap egyes alaprészei közötti átcsoportosításról, az egyes alaprészek 
központi és decentralizált keretek arányairól, központi programok indításáról és a kapcsolódó 
költségekr l, a foglalkoztatási és képzési célú közalapítványok támogatásáról, a 
gazdaságfejlesztést, területfejlesztést szolgáló központi programokhoz való hozzájárulásról, továbbá 
kiemelten a rehabilitációs foglalkoztatást és az esélyegyenl séget segít  programokról, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló munkaer -piaci programok Munkaer -piaci Alapból 
történ  hazai finanszírozásáról, az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak a MAT által indított 
programokhoz tartozó feladatairól, 

 véleményezi a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv tervezetét, az álláskeres k támogatásaira, a 
foglalkoztatást el segít  támogatásokra, a Munkaer -piaci Alappal való gazdálkodásra vonatkozó 
jogszabálytervezeteket, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter egyedi 
döntéseinek tervezetét, 

 értékeli legalább negyedévente a Munkaer -piaci Alap pénzeszközeinek felhasználását, valamint 
éves beszámolóját és a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer m ködtetésének tapasztalatait. 

9.3. Megyei (f városi) munkaügyi tanácsok 

A foglalkoztatáspolitikai érdekegyeztetés, a szociális partnerekkel való konzultáció nemcsak országosan, de 
megyei szinten is m ködik Magyarországon. Ennek fórumai a megyei (f városi) munkaügyi tanácsok, 
melyben a munkaadók, a munkavállalók és az önkormányzatok vannak jelen. 

A munkaügyi tanácsok véleményez  funkciói: 

 véleményezik a Munkaer -piaci Alap rehabilitációs alaprészének a megyében felhasználható 
pénzügyi keretéb l nyújtható támogatásokra kiírt pályázatok tervezetét, 

 kezdeményezik és véleményezik a megye foglalkoztatási helyzetével kapcsolatos rövid és hosszú 
távú programokat, és figyelemmel kísérik azok végrehajtását, 

 véleményezik a megyei munkaer -piaci szervezet m ködését, 

 el zetes véleményezési jogot gyakorolnak a munkaügyi központok vezet jének kinevezésénél. 
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A testületeknek vannak a véleményezésen túlmutató jogosítványaik is: 

 döntenek a Munkaer -piaci Alap foglalkoztatási alaprészének a megyében rendelkezésre álló 
eszközei felhasználásának elveir l és az egyes támogatások arányáról, 

 figyelemmel kísérik a Munkaer -piaci Alap decentralizált pénzeszközeinek megyei szint  felhasználását, 

 beszámoltatják a munkaügyi központok vezet it. 

A munkaügyi tanácsok foglalkoztatási és képzési koncepcióját h en tükrözi, hogy a megye számára 
rendelkezésre álló foglalkoztatási alaprész decentralizált pénzeszközeit milyen arányban osztják fel az 
egyes támogatási formák között, milyen elvek, szempontrendszerek, korábbi értékelések alapján határozzák 
meg egy-egy eszköz hangsúlyozottabb alkalmazását. A munkaügyi tanácsok konkrét egyedi ügyekben 
döntést nem hozhatnak.  
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IV. MODUL: EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSPOLITIKAI 
ALAPISMERETEK 

1. BEVEZETÉS 

A 2007-2013-as id szakban Magyarország rendelkezésére álló európai uniós forrás a hazai társfinanszírozással 
együtt meghaladja a 29 milliárd eurót. A fenti támogatási keret Magyarország eddigi történetének talán 
legnagyobb fejlesztési forrását és fejlesztési id szakát jelenti. Lehet ségünk nyílik arra, hogy az Európai 
Unió fejlesztési forrásait jól felhasználva meger sítsük azokat a fejl dési irányokat, amelyek eddig 
sikeresnek bizonyultak. 

A kohéziós politika reformelképzelései minden eddiginél nagyobb publicitást és széles kör  társadalmi, szakmai, 
politikai egyeztetést élveztek, Magyarország pedig els  alkalommal vehetett részt teljes jogú tagként az 
id szak pénzügyi tervének elkészítésében. 

2. A KOHÉZIÓS POLITIKA  

2.1. Regionális politika vs. kohéziós politika 

Az Európai Unió regionális politikája a közösségi politikák egyike, a Közösség bels  fejlesztési politikája.  
A regionális politika az Unió egyes régiói között fennálló különbségek csökkentésére irányuló közösségi 
politika, amely számszer síthet  gazdasági jellemz k alapján kimutatható tartós regionális elmaradottság 
csökkentésére vagy megszüntetésére irányul. A regionális politika a régiók integrációjának el segítése 
révén szolgálja a társadalmi és gazdasági kohézió közösségi szint  el mozdítását. Egy adott régió, 
kistérség vagy település fejlesztési igényének megoldása egyszerre szolgálhatja a nagyobb közösség 
gazdasági és társadalmi kohéziójának er sítését, egy régió felzárkóztatását vagy egy társadalmi-gazdasági 
szerkezeti hiányosság felszámolását. Ez az alapvet  oka annak, hogy a regionális politika fogalmát a 
közösségi gyakorlatban általában széles, átfogó értelemben használják, a regionális fejl dési különbségek 
mérséklése mellett gyakran a gazdasági és társadalmi kohéziót is értik a közösségi regionális politika alatt.  
A regionális politika fogalma a kohéziós politikánál valamivel sz kebben határozható meg. 

A gazdasági és társadalmi kohéziós politika fogalma fejlesztési célkit zések, felzárkóztatási intézkedések 
és eljárások összességét jelenti. Ezek a fejlesztések az Európai Unió egészének, teljes közösségének 
fejl dését szolgálják. A kohéziós politika megvalósítása olyan módon történik, hogy társadalmi-gazdasági 
vagy földrajzi szempontok alapján beazonosítható régiók, térségek összehangolt gazdaságpolitikai 
fejlesztésére kerül sor. A fejl désben számszer síthet  jellemz ik alapján az Unió átlagától elmaradó 
területek, régiók el nyben részesített támogatásával a teljes Közösség jólétének növelése a cél. 
Az Európai Unió kohéziós politikájának alapvet  célja a Közösség gazdasági és szociális összetartásának 
er sítése, a Közösség egészének harmonikus fejl dése, illetve a kevésbé el nyös helyzet  régiók 
felzárkóztatása. A kohéziós politika és annak támogató eszközrendszere (a Strukturális Alapok és Kohéziós 
Alap) a gazdasági és társadalmi konvergencia er sítésének legfontosabb uniós szint  biztosítéka. 

Az Európai Bizottság a tagállamok és az újonnan csatlakozó országok közrem ködésével kijelölte a  
2007-2013-ig tartó pénzügyi id szakot meghatározó kohéziós politika új irányait. A reformfolyamat egyik 
legfontosabb dokumentuma az Európai Bizottság 2004. februárjában közzétett 2007-2013-as periódus 
pénzügyi perspektívája, valamint a kohéziós politika jöv beni alapelveit lefektet  3. kohéziós jelentés. 

Az Európai Unió kohéziós politikájának legfontosabb elemeit, melyek a konvergencia (a növekedés és a 
munkahelyteremtés támogatása a legkevésbé fejlett tagállamokban és régiókban), a versenyképesség és 
foglalkoztatottság, (a regionális versenyképesség és a foglalkoztatás, a változások el rejelzése és 
el segítése) és az együttm ködés (az európai területi együttm ködés, a harmonikus és kiegyensúlyozott 
fejl dés el segítése az Unió területén), a 3. kohéziós jelentés tartalmazza. A fenti közösségi prioritások 
lehet séget biztosítanak a hátrányos helyzet  régióknak az egységes európai térszerkezetbe történ  
beintegrálódáshoz. 



Munkaerő-piaci mentor – kézikönyv

80

 

Az Unión belül természetesen sokféle tagoltságot lehet megkülönböztetni, így a társadalmi és gazdasági 
különbségek mellett, a nyelvi, kulturális, földrajzi, természeti eltérések természetszer vé tesznek 
bizonyos különböz séget. Az EU célja az „egység a sokféleségben” elvvel összhangban nem az 
adottság-jelleg  különbségek elt ntetése, hanem az ezekb l adódó hátrányok mérséklése, a 
kedvez tlenebb helyzetben lév  régiók versenyképességének – fejlesztési beruházások támogatása 
útján történ  – javítása révén a fennálló jövedelmi különbségek csökkentése, számszer síthet  
gazdasági jellemz k alapján kimutatható tartós elmaradottság csökkentése vagy megszüntetése. 

 

2.2. Mik azok a régiók? 

A Bizottság és az EUROSTAT az 1970-es években alakított ki egy nagyság szerinti területi osztályozási 
rendszert – a NUTS-ot (Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques). A NUTS (magyarul: Területi 
Statisztikai Egységek Nómenklatúrája) az európai regionális társadalmi-gazdasági folyamatok elemzésére és 
a regionális politikájának támogatására létrehozott területi egységek statisztikai rendszere, melyet a 
1059/2003. számú határozatával az Európai Parlament és a Tanács er sített meg. A korábbi öt helyett három, 
a népességszám szerint meghatározott szint jelenik meg a NUTS rendszerben.  

 

Szint Lakosság (min.) 
Lakosság 

(max.) 

NUTS 1 3 millió 7 millió 

NUTS 2 800 000 3 millió 

NUTS 3 150 000 800 000 

A NUTS-rendszert az európai regionális politika 
megalapozásában és a végrehajtás számtalan területén 
alkalmazzák: 

+ ezekre az egységekre készülnek a közös adat-
feldolgozások; 

+ az EU-ban zajló gazdasági és társadalmi folya-
matok elemzései, prognózisai ezekre a megfi-
gyelési-osztályozási kategóriákra terjednek ki; 

  + ezek az egységek jelentik a programozási, a finan-
szírozási   és fejlesztési feladatok keretét. 

El írás a NUTS regionális szintek egységeinek átlagos népességméretére 
 
A jelenlegi 3 szintet a helyi adminisztratív egységek (local administrative units – LAUs) két szintje egészíti ki. 
Az utóbbiak korábban a NUTS rendszer részei voltak, a NUTS4, valamint a NUTS5 szintet jelentették. 

NUTS 1-es szinten Magyarország három országrészre oszlik. A NUTS 2 hét tervezési-statisztikai régióból áll, 
a NUTS 3-as szint (a legalacsonyabb) pedig a megyéknek és Budapestnek felel meg. A LAU 1-es szint 
(korábbi nevén NUTS 4) 168 statisztikai kistérséget tartalmaz, LAU 2-es szinten (korábban NUTS 5 név alatt) 
pedig 3152 település található. 
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NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 

Országrész Kód Régió Kód Megye Kód 

Budapest HU101 
Közép-Magyarország HU1 Közép-Magyarország HU10 

Pest HU102 

Fejér HU211 

Komárom-Esztergom HU212 Közép-Dunántúl HU21 

Veszprém HU213 

Gy r-Moson-Sopron HU221 

Vas HU222 Nyugat-Dunántúl HU22 

Zala HU223 

Baranya HU231 

Somogy HU232 

Dunántúl HU2 

Dél-Dunántúl HU23 

Tolna HU233 

Borsod-Abaúj-Zemplén HU311 

Heves HU312 Észak-Magyarország HU31 

Nógrád HU313 

Hajdú-Bihar HU321 

Jász-Nagykun-Szolnok HU322 Észak-Alföld HU32 

Szabolcs-Szatmár-Bereg HU323 

Bács-Kiskun HU331 

Békés HU332 

Alföld és Észak HU3 

Dél-Alföld HU33 

Csongrád HU333 

 
A Strukturális Alapok költségvetését 7 éves ciklusokra határozzák meg, ezért a régiók programjai is 7 éves 
periódusokra szólnak.  
 

2.3. A regionális politika alapelvei 

2.3.1. Szubszidiaritás és decentralizáció 
  
A szubszidiaritás fogalma azt jelenti, hogy a döntéseket és a végrehajtást arra a területi szintre kell helyezni, amely 
a legnagyobb átlátással és kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához. A magasabb szint  szerv nem 
intézkedhet olyan esetben, amikor az adott célkit zést - eredménnyel - az alacsonyabb szinten is el lehet érni. A 
szubszidiaritás és a decentralizáció az Unió regionális politikájának els dleges alapelvei, hiszen az integráció ezek 
segítségével nem csak azt érheti el, hogy a helyi szintek felel ssége növekszik, hanem azt is, hogy minél több 
helyi-, illetve regionális-szint  elképzelés (igény), s egyben er forrás jelenjen meg, aktivizálódjon.  
  
2.3.2.  Partnerség 
  
A partnerség együttm ködést jelent az Európai Közösség, jelen esetben az Európai Bizottság és a tagország - 
illetve azon belül a partnerek, kormány, helyi/lokális szervek és a civil szervezetek - között a prioritások 
meghatározásától a programok végrehajtásának megfigyeléséig és értékeléséig. Emellett jelzi, hogy a Közösség 
által nyújtott támogatások kiegészítik, és nem helyettesítik a nemzeti támogatásokat, valamint, hogy a 
különböz  szintek mindegyike részt vesz a programozás szakaszaiban. A partnerségnek egyaránt van 
horizontális és vertikális vetülete, hiszen a különböz  döntéshozatali szintek együttm ködését éppúgy 
magában foglalja, mint a helyi önkormányzatokét. Ez utóbbi célja, hogy a kistelepülések ne 
versenytársakat, hanem lehetséges partnereket lássanak egymásban a támogatásért folyó harcban. Több 
kistelepülés együtt nagyobb projektek végrehajtására is képes lehet, hiszen az összefogás során a 
rendelkezésükre álló önrész is nagyobb, és így az elnyerhet  támogatás összege is n . 
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2.3.3. Programozás 
  
A fejlesztési stratégiák partnerségen alapuló kidolgozása, ezek megvalósításának egyértelm  célkit zési 
rendszere, a fejlesztések egymásra épülése, id beli ütemezése jelenti a programozást. A programozás elve az 
Unió regionális politikájában azt szolgálja, hogy ne egy-egy projektet (azaz egy-egy létesítményt, egy-egy akciót) 
támogassanak, hanem a régió egészének vagy annak meghatározott területének fejl dését befolyásoló 
célkit zéseket vagy azok sorozatát. Ez annyit jelent, hogy a programkészítésnek három lépcs je van: a Nemzeti 
Fejlesztési Terv, a Közösségi Támogatási Keretterv és az Operatív Programok. 
   
2.3.4. Koncentráció és addicionalitás 
  
A koncentráció azt jelenti, hogy a támogatásokat azokra a régiókra kell koncentrálni, ahol a legnagyobb az 
elmaradottság, azaz azokra a régiókra, ahol az egy f re es  GDP nem éri el az EU átlag 75% - át. 
  
Az addicionalitás azt jelenti, hogy a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatás kiegészíti az adott ország fejlesztési 
politikáját, hozzájárul a területfejlesztési stratégiájához. Mindezeken túl a támogatásokat be kell illeszteni a 
Közösségnek a tervid szakra meghatározott támogatási rendszerébe, összhangban az integráció elveinek 
érvényesítésével.  
  
A koncentráció és az addicionalitás célja kett s: egyrészt az adottságok felismerése és er sítése, ezzel is 
hozzájárulva a fejlesztési célkit zés megvalósításához, mérsékelve ezzel a párhuzamosságokat, a pazarlást és az 
elaprózottságot. Másrészt olyan területi egységek kialakítására szolgál, ahol azonos vagy nagyon hasonló 
problémákkal küszködnek (pl. alacsony jövedelmi szint, magas munkanélküliség stb.). Ezzel elérhet , hogy 
statisztikailag is meghatározhatóak lesznek azok a területek, amelyek a legkedvez tlenebb helyzetben vannak, 
ahová a forrásokat koncentrálni kell. Így könnyebben regisztrálhatóak a beavatkozások következményei, 
eredményei. 
 

2.4. A regionális politika célkit zései 

 
A gazdasági és társadalmi kohézió céljainak szolgálatában a regionális politika eszközei kiemelt szerepet 
játszanak. A regionális politika célkit zéseit a Strukturális Alapokból finanszírozott intézkedésekkel valósítják 
meg. Az Alapok felhasználásának feltétele, hogy a támogathatóság kritériumainak megfelel  régiók 
területfejlesztési programokat dolgozzanak ki és valósítsanak meg. A programokkal szembeni legfontosabb 
elvárás, hogy a lehet  leghatékonyabban biztosítsák az adott régiók társadalmi-gazdasági fejl dését 
lemaradásuk csökkentése érdekében. A régióknak komplex programokat kell kidolgozniuk, melyek több évre 
szólnak. 
 
A 2007-2013 közötti id szakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós 
Alap három új célkit zést támogat, melyek a konvergencia, a regionális versenyképesség és foglalkoztatás, 
valamint az európai területi együttm ködés. 
  

2.4.1. Konvergencia célkit zés 
 
A konvergencia célkit zés hasonló a 2000 - 2006-os id szak 1. célkit zéséhez. Célja a legkevésbé fejlett államok 
és régiók felzárkózásának el segítése, a kevésbé fejlett régiók gazdasági konvergenciájának felgyorsítása: a 
növekedés és a foglalkoztatottság feltételeinek javítása a fizikai és emberi er forrásokba történ  
befektetésnek köszönhet en, innováció és a tudásalapú társadalom, a gazdasági és szociális változásokhoz 
való alkalmazkodóképesség, környezetvédelem, közigazgatási hatékonyság. A konvergencia célkit -
zése különösen az új tagállamokban játszik elengedhetetlen szerepet, amelyek csatlakozása az Uniót soha 
nem látott fejlettségbeli eltérésekkel állították és állítják szembe még ma is. A 27 tagállamot számláló Európai 
Unióban ez a célkit zés 17 tagállamban 84 régiót érint, melynek összlakossága 154 millió f .  
  

Támogatás mértéke: 
A konvergencia célkit zés keretében 251,163 milliárd euró áll rendelkezésre, ami a Strukturális Alapokból és a 
Kohéziós Alapból rendelkezésre álló teljes összeg 81,54 százaléka. A konvergencia célkit zés forrásait a három 
alap - Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap - együttesen biztosítja. 
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Jogosultsági feltételek: 
A Strukturális Alapok forrásaira (ERFA, ESZA), azon NUTS 2. szint  régiók jogosultak, ahol a 2000-2002 id szakra 
vonatkozó adatok alapján az egy f re es  bruttó hazai termék (GDP) nem éri el az uniós átlag 75 százalékát. Az 
ERFA, ESZA források az ezen célkit zésre fordítható összes forrás 70,51 százalékát jelentik (177 milliárd euró). 
  
Azon régiók (ún. "phasing out" térségek), ahol a GDP az EU b vítéssel járó statisztikai hatás következtében 
épphogy meghaladja a küszöbértéket, a célkit zés forrásaiból fokozatosan csökken  támogatásban részesülnek.  
E régiók a célkit zés forrásainak 4,99 százalékára jogosultak (12,5 milliárd euró). 
  
A Kohéziós Alap támogatásaira azon tagállamok jogosultak, ahol a 2001-2003 id szakra vonatkozó adatok alapján 
az egy f re es  bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az uniós átlag 90 százalékát. Ez a célkit zésben 
rendelkezésre álló forrás 23,22 százaléka. Azon régiók, ahol a GNI az EU b vítés statisztikai hatásai 
következtében meghaladja a 90 százalékos küszöbértéket, fokozatosan csökken  támogatásban részesülnek.  
A Kohéziós Alapból 15 tagállam részesülhet. 
  

2.4.2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkit zés 
  
A regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkit zés célja a konvergencia célkit zés hatálya alá nem tartozó 
régiók versenyképességének, vonzerejének er sítése, foglalkoztatási mutatóinak javítása. A célkit zés keretében 
19 tagállam 168 régiója részesülhet támogatásban. Ezek közül 13 tartozik azon régiók közé, ahol a támogatást 
fokozatosan vezetik be (ún. "phasing-in" területek). Ezek a régiók - a korábbi 1. célkit zés alá tartozó egykori 
státuszuknál fogva - különleges pénzügyi juttatásban részesülnek. 

A Közösség egészére vonatkozó teljesítménynövekedésen belül érvényesülnie kell a felzárkózás, a 
kiegyenlít dés céljának is, mind a tagországok, mind pedig az azokon belüli régiók között. A tagországok 
közötti különbségek mérsékl dése általában véve "természetes”, támogatás nélküli úton is végbe mehet és 
megy, a globális piac hatásaira, legfeljebb az intenzitása lehet kérdéses, a regionális eltérések csökkenése 
viszont általános, differenciálatlan beavatkozási keretek mellett alig érvényesülhet. 

A konvergencia és a versenyképesség prioritások közötti különbség a támogatandó fejlesztési célok és a 
hozzájuk rendelt források nagyságában van. A konvergencia elv érvényesítése szélesebb kör  támogatást 
tesz lehet vé: magába foglalja a tradicionális mennyiségi és min ségi típusú fejlesztés szinte minden 
fontosabb elemét (például termel  beruházás, beruházás támogatás, helyi infrastruktúrafejlesztés, 
vállalkozások el mozdítása, turizmus és kulturális beruházás, a közigazgatási kapacitások fejlesztése stb.). 

A versenyképességi cél önállóan alapjában csak min ségi típusú fejlesztési irányokat támogathat: a 
(meglev ) kis- és közepes méret  vállalkozások tudásbázissal való kapcsolatának el mozdítása, klaszterek3 
és hálózatok, innovációs szolgáltatások elérhet ségének javítása, speciális céllal az egyetemekb l vagy 
meglev  cégekb l létrejöv  (kiváló) új cégek támogatása. 
  
Támogatás mértéke: 
A célkit zés keretében 49,13 milliárd euró áll rendelkezésre, ami a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból 
rendelkezésre álló teljes összeg 15,95 százaléka.  
  
A forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap egyenl  mértékben biztosítja. 
  

2.4.3. Európai területi együttm ködés célkit zés 
  
A célkit zés a közös helyi és regionális kezdeményezések révén tovább er síti a határokon átnyúló 
együttm ködést. A célkit zés a korábbi INTERREG közösségi kezdeményezésen alapul, s az ERFA 
finanszírozása alá került. 
 
Továbbra is nagy hangsúlyt kap a hálózatépítés, a határon átnyúló identitásépítés, a gazdasági tevékenységek 
élénkítése. Az Interreg Közösségi Kezdeményezés tapasztalatai által ihletett célkit zés célja, hogy fokozza az 
együttm ködést három szinten: határokon átnyúló együttes programok; transznacionális térségek; 
együttm ködési hálózat és tapasztalatcsere az Unió egészében. Így az együttm ködési célkit zés el nyben 
részesíti az európai terület kiegyensúlyozott, összehangolt és tartós fejl dését. Megjegyzend , hogy az 
együttm ködési célkit zés mellett a konvergencia és a versenyképesség célkit zés alá is tartoznak 
kifejezetten régióközi együttm ködési cselekvések, pl. egy meghatározott program résztvev  hatóságai és 
legalább egy másik tagállam hatóságai között. 
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Támogatás mértéke: 
A célkit zésre az összes támogatás 2,52 százaléka, azaz 7,75 milliárd euró áll rendelkezésre, mely az alábbiak 
szerint oszlik meg: 
  
Határokon átnyúló együttm ködés:  73,86% 
Transznacionális együttm ködés:  20,95% 
Interregionális együttm ködés:  5,19% 
  

A forrást teljes egészében az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja. 
  
Jogosultsági feltételek: 
A Közösség NUTS 3. szint , valamennyi bels  és egyes küls  szárazföldi határok mentén fekv  régiója, és a 
Közösség NUTS 3. szint , a tengeri határok mentén fekv , egymástól legfeljebb 150 km távolságra található régiója 
jogosult a támogatásra.  
 

Célkit_zések szerinti eloszlás
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Célkit zések szerinti eloszlás 
A finanszírozási keret 308,041 milliárd euró (2004-es árakon) vagy 347,410 euró (2007-es árakon): 

• 81,5 % a konvergencia célkit zésre; 
• 16 % a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkit zésre; 
• 2,5 % az európai területi együttm ködés célkit zésre. 

Az olyan régiók, ahol az egy f re jutó GDP alacsonyabb az EU-átlag 75 %-nál, kapják a teljes finanszírozási keret 
57,5 %-át . 
 

2.5. A strukturális források 
 
Az Európai Közösségeket létrehozó szerz dés 158. cikke el írja, hogy a gazdasági és társadalmi kohéziójának 
er sítése céljából, csökkentenie kell a különböz  régiók fejlettségi szintje közötti egyenl tlenségeket, és a 
kedvez tlen helyzet  régiók vagy szigetek elmaradottságát. 

Célkitűzések szerinti eloszlás
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2007-t l a korábbi négy strukturális alap, továbbá a közösségi kezdeményezések és a Kohéziós Alap helyett két 
strukturális alap: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap, valamint a Kohéziós 
Alap maradt fenn. Leválasztásra kerültek a közös agrárpolitikához, illetve a közös halászati politikához kapcsolódó 
finanszírozási eszközök és létrejött az Európai Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA), valamint az 
Európai Halászati Alap (EHA). 
  
1988 óta az Európai Unió mintegy 480 milliárd eurót költött a kedvez tlen helyzet  régiókra. A 2007 és 2013 közötti 
id szakban az ERFA, ESZA és Kohéziós Alapból 308,041 milliárd euró forrás áll rendelkezésre (2004-es árakon).  
  
2.5.1. Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
  
Az ERFA a Strukturális Alapok legjelent sebb összetev je, hiszen a regionális politikára szánt összegek 
legnagyobb része, hozzávet legesen 45%-a ezen keresztül jut el a tagállamokba. El ször 1972-ben, a Párizsi 
csúcstalálkozón merült fel az Európai Területfejlesztési Alap létrehozásának terve, melyb l három évvel kés bb, 
1975-ben megszületett az ERFA. Az alap a közös költségvetésb l több évre el re meghatározott forrásokkal 
rendelkezik, melyeket 1988 óta minden költségvetési id szak elején megemeltek.  
  
Az alap az els  id szakban a nemzeti regionális politikákat támogatta, hiszen a Közösség ekkor még nem 
rendelkezett önálló regionális politikai célokkal és prioritásokkal. Ez egyben azt is jelentette, hogy 
projektfinanszírozás folyt, melynek keretében 1975 és 1978 között közel 4750 projektet finanszíroztak. 1984-t l a 
közösségi regionális politika önállósodása figyelhet  meg, ami az ERDF szabályozásának újrafogalmazását is 
jelentette.  
  
A jelenlegi szabályozást a 2006/1086/EK rendelet tartalmazza, mely meghatározza azokat az intézkedéstípusokat, 
amelyek alapján a régiók jogosultak az Európai  Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) pénzügyi forrásaira. Emellett 
meghatározza az ERFA feladatait és az általa nyújtható támogatások körét, figyelembe véve a 2007-2013-as 
id szakra vonatkozó megreformált kohéziós politika célkit zéseit: a konvergenciát, a regionális versenyképességet 
és foglalkoztatottságot, valamint az európai területi együttm ködést. 
 
Az ERFA céljai:  
Az ERFA célja a gazdasági és szociális kohézió er sítése a regionális egyensúlytalanságok csökkentésén 
keresztül. A cél elérésének érdekében az alap támogatást nyújt a regionális gazdaságok fejlesztéséhez és 
strukturális igazodásához, amely magában foglalja a hanyatló ipari térségek átalakulásának támogatását is.  
   
Tevékenységi köre:  
Az ERFA támogatásai olyan témaorientált prioritások köré csoportosulnak, amelyek tükrözik a konvergencia, a 
regionális versenyképesség és foglalkoztatottság, valamint az európai területi együttm ködés célkit zéseiben 
megfogalmazott alapelveket.  Az alap kiemelten kezeli az alábbi területek finanszírozását:  

• Fenntartható munkahelyeket teremt  beruházások   
• Infrastrukturális beruházások   
• A helyi és regionális fejl dést el segít  intézkedések, különös tekintettel a kis-és középvállalkozásoknak 

nyújtott anyagi támogatásra és szolgáltatásokra   
• Technikai segítségnyújtás  

  
1. Konvergencia 
A „konvergencia” célkit zés keretein belül az ERFA els sorban a fenntartható és integrált gazdaságfejlesztést és 
fenntartható munkahelyek létrehozását finanszírozza.   
A 27 tagállamot számláló EU-ban ez a célkit zés - 17 tagállamban - 84, együttesen 154 millió lakosú régióra 
vonatkozik, ahol az egy f re es  GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át, valamint - fokozatosan megszüntetve - 
további 16, együttesen 16,4 milliós népesség  régiót érint, ahol a GDP a kib vített EU-val járó statisztikai hatás 
következtében éppen, hogy meghaladja a küszöbértéket. A „konvergencia” célkit zés keretében rendelkezésre álló 
összeg 283,1 milliárd euró (a teljes összeg 81,5%-a), melynek megoszlása a következ : 199,54 milliárd eurót 
kapnak a „konvergencia” célkit zés kedvezményezett régiói, 14,13 milliárd eurót tartalékolnak a célkit zés alól 
fokozatosan kivont régiók számára, és 65,74 milliárd eurót a Kohéziós Alapra - amely 15 tagállamra vonatkozik.   
A tagállami operatív programok a gazdaságszerkezet modernizálását és diverzifikálását t zik ki célul, különös 
tekintettel az alábbi területekre:  

• Kutatás és technológiafejlesztés (K+F), innováció és vállalkozói szellem   
• Információs társadalom   
• Környezet   
• Kockázat-megel zés   
• Idegenforgalom   
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• Kulturális beruházások   
• Közlekedési beruházások   
• Energia  
• Oktatási beruházások   
• Egészségügyi és társadalmi infrastrukturális beruházások   
• A KKV-k támogatásának közvetlen el segítése  
  

2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság 
A 27 tagállamot számláló EU-ban összesen 19 tagállam 168 régiója - mintegy 314 millió lakos - részesülhet 
támogatásban e célkit zés alatt. Ezek közül 13 régió, összességében 19 millió lakossal tartozik azok közé, ahol a 
támogatást fokozatosan vezetik be (ún. „phasing-in” területek), és amelyek - az 1. célkit zés alá tartozó egykori 
státuszuknál fogva - különleges pénzügyi juttatásban részesülnek. Az 55 milliárd euró - melyb l 11,4 milliárd jut a 
fenti „phasing-in” régióknak - a teljes kiutalás valamivel kevesebb, mint 16%-a. E célkit zés 19 tagállam régióit 
érinti.  

 
A már korábban elindított Urban II és Equal programok a „konvergencia”, valamint a „regionális versenyképesség 
és foglalkoztatás” célkit zések alá tagozódtak be.  

   
A célkit zés három támogatási prioritása:  
• Innováció és tudásgazdaság, ezen belül a regionális K+F és innovációs kapacitásb vítés támogatása, új 

finanszírozási lehet ségek kialakítása a vállalkozások számára.   
• Környezetvédelem és kockázat-megel zés, ezen belül a szennyezett földterületek eredeti állapotának 

visszaállítása, környezetbarát technológiák közösségi közlekedésben való elterjedésének támogatása, 
tervek kidolgozása a technológiai és környezeti kockázatok el rejelzésére.   

• A közlekedési és telekommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés el segítése, különös tekintettel a 
KKV-k információ- és kommunikáció technológiai lehet ségeinek b vítésére.  

  
3. Európai területi együttm ködés 
A határ menti területeken él  lakosság lélekszáma eléri a 181,7 millió f t – ez az EU teljes lakosságának 37,5%-a –, 
míg az összes uniós régió és polgár a meglév  13 transznacionális együttm ködési terület egyikének fennhatósága 
alá tartozik. Az e célkit zéshez rendelkezésre álló 8,7 milliárd euró (a teljes összeg 2,5%-a) a következ k szerint 
oszlik meg: 6,44 milliárd euró jut a határokon átnyúló, 1,83 milliárd euró a transznacionális és 445 millió euró az 
interregionális együttm ködésre.  
   
Ez a célkit zés szintén három f  területre irányul:  

• Határokon átnyúló gazdasági, szociális és környezetvédelmi tevékenységek el segítése, fenntartható 
területfejlesztés közös stratégiák keretében. Ide tartozik a természeti és kulturális értékek meg rzése, az 
infrastruktúra közös használatában rejl  lehet ségek kihasználása . 

• Transznacionális együttm ködés fejlesztése, például a tengerparti régiók kooperációja. Prioritások: 
innováció, környezetvédelem, elérhet ség javítása és fenntartható városfejlesztés.   

• A regionális politika hatékonyságának er sítése. Ennek legfontosabb eszköze a regionális és helyi 
hatóságok támogatása abban, hogy hálózatokat hozzanak létre, és folyamatosan cseréljék egymással 
tapasztalataikat.   

 
A harmadik célkit zésbe tartozó operatív programoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:  

• Az együttm ködés által érintett terület er sségeinek és gyengeségeinek elemzése   
• A kiválasztott prioritások indoklása   
• Pénzügyi terv   
• Végrehajtási szabályok   
• A jelent sebb projektek felsorolása 

Az ERFA-támogatás nagysága és feltételei az érintett régiók elhelyezkedését l függ.  
   
Különleges helyzet  területek: 
Az ERFA számításba veszi a különleges helyzet  területek igényeit is. Az URBAN közösségi kezdeményezés 
tanulságaira támaszkodva, a városi területeket fejleszt  intézkedések beépítésre kerültek az operatív programokba. 
A cél a kis-és nagyvárosok gazdasági, szociális és környezeti problémáinak enyhítése.  
A vidéki és a halászattól függ  területek esetében az ERFA tevékenysége a gazdasági diverzifikációra 
összpontosul:  

• Infrastruktúrafejlesztés az elérhet ség javítása érdekében   
• Telekommunikációs hálózatok és szolgáltatások fejlesztése a vidéki területeken   
• Új típusú gazdasági tevékenységek meghonosítása   
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• A városi és vidéki területek közti összeköttetések fejlesztése   
• Turizmusfejlesztés és vidéki térségek regenerációja  

Az ERFA a hátrányos természeti adottságokkal sújtott térségeknek az elérhet ség javításához, a kulturális 
örökséghez köthet  gazdasági tevékenység el segítéséhez, a természeti er források fenntartható 
felhasználásához és a turizmusfejlesztéshez nyújt anyagi támogatást.   
 
Az ERFA kiemelt céljának tekinti a legfélrees bb területek támogatását. Ennek elemei: 

• Teherszállítási szolgáltatások beindítása és fenntartása  
• Olyan intézkedések, amelyek enyhítik a tárolókapacitás korlátozottságából, a termel eszközök 

fenntartásának magasabb költségeib l és a humán t ke hiányából ered  hátrányokat 

2.5.2. Európai Szociális Alap (ESZA) 
  
A legkorábban felállított alap. Már az 1957-es Római Szerz désben is szó volt a felállításáról, ám ténylegesen 
1960-ban kezdte meg m ködését. Célja a munkaer piac alkalmazkodó képességének növelése volt, ennek 
érdekében az alap a munkavállalók mobilitását támogatta. El ször 1971-ben reformálták meg, és ett l kezdve a 
támogatott projekteket nem nemzeti, hanem közösségi szempontok alapján választották ki, országonkénti kvóták 
mellett. 1983-ban újabb reform következett, amikor súlypont eltolódás történt a fiatal munkavállalók esélyeinek 
növelése irányába. Az 1988-as reform során az ESZA a Strukturális Alapok részévé vált, és ezzel tevékenységét a 
többi alap m ködéséhez integrálták, legf bb funkciója a humáner forrás-fejlesztés támogatása.  
  
A jelenlegi szabályozást a Tanács 1081/2006/EK rendelete tartalmazza, mely 2007. január 1-jén lépett hatályba. 
  
Az Európai Szociális Alap (ESZA) célja, hogy el segítse a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejl dést a 
tagállamok azon szakpolitikáinak támogatásával, melyek a teljes foglalkoztatás elérésére, a munka min ségének 
és a termelékenység javítására, továbbá a társadalmi befogadás el mozdítására és a foglalkoztatás nemzeti, 
regionális és helyi szint  egyenl tlenségeinek csökkentésére irányulnak. 
  
Prioritások:  
Az Európai Szociális Alap a „konvergencia”, valamint a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkit zései 
keretében támogat tevékenységeket a tagállamokban.  
       1. A két célkit zés közös prioritásai:    

• Munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése  
• Álláskeres k és inaktív személyek munkavállalásának javítása, munkanélküliség megel zése, id skori 

aktivitás ösztönzése  
• Hátrányos helyzet  személyek társadalmi befogadásának er sítése, munkahelyi diszkrimináció elleni 

küzdelem  
• Humánt ke fejlesztése  
• Transznacionális, nemzeti, regionális és helyi szint  partnerségek, egyezmények és kezdeményezések 

el mozdítása  
2. A konvergencia célkit zés prioritásai:  
• Humánt ke-beruházások b vítése és javítása  
• Nemzeti, regionális és helyi szint  közigazgatási szervek er sítése a reformok és a felel sségteljes 

kormányzás érdekében  
  

Finanszírozási arány:  
• Az Európai Szociális Alap a konvergencia célkit zés keretében 75% -ig, míg a regionális versenyképesség 

és foglalkoztatás célkit zés keretében 50%-ig finanszírozza a kiadásokat.  
 
Finanszírozási prioritások:  
Az Európai Szociális Alap els dlegesen az innováció, régiók és határokon átível  együttm ködések, 
esélyegyenl ség és integráció támogatásának, migránsok és kisebbségek foglalkoztatásának el mozdítását 
finanszírozza.  
   
Kiadások támogathatósága:  
Nem jogosultak ESZA-támogatásra az alábbi kiadások:  

• Visszaigényelhet  ÁFA  
• Hitelkamatok  
• Bútorok, eszközök, járm , infrastruktúra, ingatlan és föld vásárlása  
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Támogatható kiadások:  
• Harmadik fél által valamely m veletben részt vev k javára kifizetett és a kedvezményezett felé igazolt 

juttatások vagy fizetések  
• Támogatások esetén a m veletek átalányalapon meghatározott közvetett költségei, a m veletre bejelentett 

közvetlen költségek legfeljebb 20%-áig  
  
Felel sségteljes kormányzás és partnerség:  
Az ESZA ösztönzi a felel sségteljes kormányzást és a partnerséget. A támogatását a megfelel  területi szinten kell 
megtervezni és végrehajtani. A támogatások el készítése, végrehajtása és monitorozása során a tagállamok 
bevonják a szociális partnereket és más érdekelt feleket. A konvergencia célkit zés alapján az ESZA forrásaiból 
megfelel  összeget kell elkülöníteni a képzési, hálózatépítési intézkedésekre és a szociális párbeszéd 
meger sítésére.  
 

   

2.5.3. A Kohéziós Alap  
  
A Kohéziós Alap létrehozásáról a Maastrichti Szerz dés rendelkezett. Az Alap a Közösség legszegényebb 
tagállamai reálszféra felzárkóztatását támogatja a monetáris unióra való felkészülés id szakában. Célja, 
hogy er sítse a gazdasági és társadalmi kohéziót, és csökkentse a különböz  régiók közötti, a fejlettségi szintben 
meglev  különbségeket. A maastrichti konvergencia kritériumok kizárólag a pénzügyi feltételek teljesítését írják el , 
amelyek teljesítése, els sorban a költségvetési hiányra vonatkozó el írásé, a hosszú megtérülési idej  projektek 
elhalasztására ösztönöz. A Kohéziós Alap célja éppen az, hogy ezen dilemmákat a költségvetési deficit 
növekedése nélkül, de a környezet további romlását elkerülve oldja meg. A projektek átlagos megtérülési ideje a 
közlekedésnél és a környezetvédelemnél a legnagyobb, ezért a Kohéziós Alap a környezetvédelemmel és a 
transz-európai hálózatokkal kapcsolatos nagy kiterjedés  közlekedési beruházásokat támogatja. A Kohéziós Alap 
azon EU tagállamok számára elérhet , amelyek 1 f re es  vásárlóer -paritáson számított GNP-je nem éri el a 
közösségi átlag 90%-át.  
  
Az indulástól kedvezményezett négy tagállam (Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország) mellett a 2004. 
évben csatlakozott 10 ország mindegyike jogosulttá vált a Kohéziós Alapokból származó forrásokra. 2007-t l 
Görögország, Portugália, Spanyolország, valamint a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott új tagállamok jogosultak a 
Kohéziós Alap támogatására. 
  
A 2007-es évt l a Kohéziós Alap beépült a strukturális segítségnyújtás programozásába a különböz  alapokból 
származó támogatások közötti nagyobb összhang érdekében. 
 

Magyarország 1989 óta részesül a Strukturális Alapok pénzforrásaiból az el csatlakozási programokon 
keresztül. Ilyen program a PHARE mely 1989-ben indult, az ISPA, mely 1999-ben, és a SAPARD mely 
2000-ben jött létre. [A PHARE és SAPARD a Strukturális Alapok el futára, míg az ISPA a Kohéziós 
Alapé.] Azonban 2004. május elsejét l – Unióhoz történ  csatlakozásunk id pontjától – gyakorlatilag 
megsz ntek ezek a programok, és egyenesen a különböz  Strukturális Alapokból részesülünk. Hogy ezt 
megtehessük, meg kellett határoznunk fejlesztési céljainkat egy Nemzeti Fejlesztési Terv keretében, 
továbbá fel kellett állítanunk azt az intézményrendszert, mely az európai normáknak megfelel en tudja a 
Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását menedzselni, ellen rizni és értékelni. 

A kohéziós politika 2007 és 2013 között (347,41 Mrd euró 2007-es árakon) 

Programok és 
pénzügyi eszközök Támogathatóság Prioritások El irányzatok 

Konvergencia célkit zés 81,50% (283,1 Mrd euró) 
Regionális és 
nemzeti programok 

Az EU27 átlagának 75% 
alatti GDP/f  mutatójú 70,51% = 199,54 Mrd euró 

- innováció 
- környezetvédelem/ kockázat- 

megel zés 
 Statisztikai hatás: az EU15 - elérhet ség  
ERFA átlagának 75%-a alatti és az - infrastruktúrák 4,99% = 14,13 
ESZA EU27 átlagának 75%-a feletti - emberi er források  

 GDP/f  mutatójú régiók - közigazgatási kapacitás  
  - közlekedés (transzeurópai 

hálózatok) 
 

Kohéziós Alap Az európai átlag 90%-a alatti - tartós szállítás 23,22% = 65,74  
 GNI/f  mutatójú tagállamok - környezetvédelem  
  - megújuló energiaforrások  
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Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkit zés 15,95% (55,4 Mrd euró) 
A tagállamok benyújtották a 
régiók listáját (NUTS 1 vagy 
NUTS 2) 

79,42% = 44,00 
Mrd euró 

Regionális 
programok (ERFA) 
és nemzeti 
programok (ESZA) 

„Phasing-in” a 2000 és 2006 
között az 1. célkit zés alá 
tartozó, de a konvergencia 
célkit zés alá nem tartozó 

- innováció 
- környezetvédelem/ kockázat- 

megel zés 
- elérhet ség 
- európai foglalkoztatási 

stratégia 
20,58% = 11,40 

Mrd euró 

Európai területi együttm ködés célkit zés 2,52% (8,8 Mrd euró) 
  

- innováció 
73,86% Határokon 
átnyúló 

Határokon átnyúló és Határ menti régiók és nagy - környezetvédelem/ kockázat- 20,95% transznacionális 
transznacionális transznacionális megel zés együttm ködés 
hálózatok és régiók - elérhet ség 5,19% interregionális 
(ERFA)  - kultúra, oktatás Együttm ködés/hálózatok 

     
 

Kohéziós politika összehasonlítás megel z  id szak (2000-2006) illetve 2007-2013: a Bizottság által javasolt 
célok és eszközök 

2000-2006 2007-2013  
célkit zések Pénzügyi eszközök célkit zések Pénzügyi eszközök 

 
Kohéziós Alap Kohéziós Alap ERFA 

ESZA 

1. célkit zés 

  HOPE 

ERFA 
ESZA 
EMOGA Garancia- és 
Orientációs részleg 

Konvergencia 

Kohéziós Alap 

2. célkit zés ERFA 
ESZA 

3. célkit zés ESZA 

Regionális versenyképesség 
és foglalkoztatás 
- regionális szint 
- nemzeti szint európai 

foglalkoztatási stratégia 
 

 
Interreg ERFA 
URBAN ERFA 
EQUAL ESZA 
LEADER+ EMOGA Orientációs 

Részleg 
Vidékfejlesztés és a halászati 
szektor 1. célkit zésen kívüli 
szerkezetátalakítása 

EMOGA Garancia részleg 
HOPE 

Európai területi 
együttm ködés 

ERFA 

 
9 célkit zés 6 pénzügyi eszköz 3 célkit zés 3 pénzügyi eszköz 

 
2.6. Kohéziós politika Magyarországon 2007 - 2013  
 
A 2007-2013-as programozási id szakban a kohéziós politika keretében Magyarország 25,3 milliárd euró 
közösségi forrásra jogosult, míg hozzájárulása 4,4 milliárd eurót tesz ki. Az összeg a  nemzeti stratégiai 
referenciakeret (NRSK) szerint használható fel, melyet az Európai Bizottság hagyott jóvá. A nemzeti stratégiai 
referenciakeretek célja, hogy a tagállamok gazdaságának modernizálására irányuló intézkedéseket leíró 
általánosabb nemzeti programokat összekapcsolják a munkahelyteremtést és a növekedést szolgáló lisszaboni 
stratégiával. 
A kohéziós politika összköltségvetése a 2007-2013-as id szakra 347,41 milliárd euró (2007-es árakon). Ez az 
összeg a Közösség költségvetésének 35%-át jelenti, és a legnagyobb ilyen típusú beruházás az Európai Unió 
történetében.   
   
A magyar nemzeti stratégiai referenciakeret hangsúlyozza, milyen fontos szerepet  tölt be a kohéziós politika a 
fontosabb közszolgálati rendszerek - beleértve a nyugdíjrendszert, a társadalom - és egészségbiztosítási rendszert, 
valamint az oktatást - szerkezeti reformjainak támogatásában. Emellett a 2007-2013-as id szakban 
Magyarországnak egyértelm  prioritásként kell kezelnie az Európai Unió környezetvédelmi - különösen a 
szennyvízzel és az ivóvízzel kapcsolatos - jogszabályainak nemzeti jogba való átültetésével kapcsolatos határid k  
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betartását. A közlekedési szektorban is fontos beruházásokat kell megvalósítani, amelyek célja, hogy a TEN-T 
hálózat kiemelt jelent ség  tengelyeken megvalósítandó projektjeinek támogatásával javuljon az ország 
nemzetközi megközelíthet sége, vasúti és közúti beruházásokkal pedig javuljon a régiók megközelíthet sége és 
fejl djenek a fenntartható közlekedési módok.   
   
A stratégia másik célja, hogy megoldást találjon a magyarországi régiók között oly jellemz  egyenl tlenségek 
problémájára. A kiegyensúlyozott területfejlesztés a regionális növekedés központjainak fejlesztésével, a 
vidékfejlesztéssel, valamint a fejletlen kistérségek felzárkóztatásával valósítható meg.  
   
Magyarország hét tervezési-statisztikai régiója közül hat (Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-
Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) a konvergencia célkit zés alá esik, míg egy (Közép-Magyarország) a 
regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkit zés „phasing in” területéhez tartozik. (Az ún. phasing in 
területek azok a régiók, melyek a korábbi 1. célkit zés alá tartozó egykori státuszuknál fogva különleges pénzügyi 
juttatásban részesülnek.)  
   
A magyar Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) f  célkit zései a foglalkoztatás b vítése, valamint a hosszú 
távú növekedés fenntartása.   
   
A tartós növekedés az alábbi speciális célkit zéseken keresztül érhet  el:   

• versenyképesség javítása   
• gazdaság bázisának szélesítése   
• üzleti környezet fejlesztése  

   
A cél az, hogy 2015-ig a vállalkozások által termelt hozzáadott értéket 10%-ot meghaladó mértékben sikerüljön 
növelni.  
   
A foglalkoztatás b vítése az alábbi specifikus célkit zéseken keresztül érhet  el:  

• az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaer -piaci aktivitásának növelése, a regionális 
sajátosságokhoz igazodó összehangolt beavatkozások   

• a munkaer -kereslet b vítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösztönzése (különösen a 
hátrányos helyzet  térségekben)   

• a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaer -piaci környezet fejlesztése   
   
A nemzeti stratégiai referenciakeret célja, hogy 2015-ig 4%-al növekedjen a közszférán kívül dolgozók létszáma.  
   
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret célkit zései hat tematikus és területi prioritás alapján valósulnak meg, melyek 
az alábbiak:   

• gazdaságfejlesztés (kutatási és technológia fejlesztés, KKV fejlesztés, üzleti infrastruktúra, IKT 
támogatása)   

• közlekedésfejlesztés (TEN-T kiemelt projektjeinek támogatása, közúti és vasút beruházások)   
• társadalom megújulása (aktív Munkaer -piaci politikák támogatása, humán infrastruktúra fejlesztése)   
• környezeti és energetikai fejlesztés (a környezeti közösségi el írásoknak való megfelelés)   
• területfejlesztés (regionális növekedési pólusok támogatása, vidékfejlesztés)   
• államreform (közigazgatás modernizálása, civil társadalom támogatása)  

   
Az operatív programok   
 
Az NRSK célkit zései és prioritásai 15 operatív programon keresztül valósulnak meg. Ezek közül kett  az Európai 
Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), míg tizenhárom OP az ERFA és a 
Kohéziós Alap közös finanszírozásán alapul.  
A 15 operatív program 7 regionális és 8 szektoriális OP-t foglal magában.   
 
Regionális operatív programok:  

• Nyugat-dunántúli OP   
• Dél-alföldi OP   
• Észak-alföldi OP   
• Közép-magyarországi OP   
• Észak-magyarországi OP   
• Közép-dunántúli OP   
• Dél-dunántúli OP  
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Szektoriális operatív programok:  
• Gazdaságfejlesztés OP   
• Közlekedés OP   
• Társadalmi megújulás OP   
• Társadalmi infrastruktúra OP   
• Környezet és energia OP   
• Államreform OP   
• Elektronikus közigazgatás OP   
• Végrehajtás OP  

   
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretéb l finanszírozzák az Európai Területi Együttm ködés Célkit zést is. 
Magyarország operatív programok keretében az alábbi együttm ködésekben vesz részt:  

• Határokon átnyúló együttm ködés Szlovákiával, Ausztriával, Romániával és Szlovéniával  
• Transznacionális együttm ködés a Közép-kelet Európa és Dél-kelet Európa között  
• Interregionális együttm ködés a tagállamok között. 

   
   

3. AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (ÚMFT) 

Hazánk az Európai Unió tagállamaként szintén részesül a regionális politika keretei között, a Strukturális Alapok és 
a Kohéziós Alap által nyújtott forrásokból. Magyarország 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós uniós 
támogatásban részesül, amely a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8000 milliárd forintot tesz ki.  
A források lehívásához hazánk kidolgozta nemzeti fejlesztési tervét (Új Magyarország Fejlesztési Terv), és az 
alapokat fogadó intézményrendszert állított fel. 

3.1. Új Magyarország Fejlesztési Terv 
   
Az ÚMFT: 

•  megfogalmazza a foglalkoztatás b vülését és a gazdaság növekedését biztosító fejlesztési stratégiát; 
•  kijelöli azokat a legfontosabb fejlesztési feladatokat, amelyek fenntartható módon biztosítják társadalmi, 

gazdasági és környezeti viszonyaink jobbá tételét; 
•  olyan fejlesztési programokat jelöl ki, amelyek a hatékonyság érdekében alkalmazkodnak a társadalom és 

a gazdaság várakozásaihoz és változásaihoz, valamint felszabadítják az emberek és vállalkozásaik 
fejlesztési, újítási energiáit; 

•  célul t zi ki, hogy az országos és regionális programok egészítsék ki és támogassák egymást, hogy 
együttes és szinergikus hatásuk összességében mutasson túl a részcélok sikeres megvalósításán; 

•  f  vonalakban vázolja a programok hatékony megvalósítására képes, a források felhasználását és 
széleskör  hozzáférhet ségét biztosító, átlátható, egyszer  és gyors intézményrendszert.  

   

3.2. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv szerepe 
   
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás b vítése és a tartós növekedés 
feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós 
fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az 
energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben. 
   

Ennek alapján prioritásaink a következ k: 
1. gazdaságfejlesztés, 
2. közlekedésfejlesztés, 
3. társadalom megújulása, 
4. környezeti és energetikai fejlesztés, 
5. területfejlesztés, 
6. államreform. 
   

1. prioritás: A gazdaság fejlesztése 
   

Az alábbi beavatkozás-csoportok szolgálják a gazdaság fejlesztését: 
   

• Az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése, amelynek tervezett eszközei: 
a piacorientált K+F-tevékenységek támogatása; a vállalkozások és a fels oktatás innovációs 
tevékenységének és együttm ködéseinek ösztönzése; a technológia-intenzív (spin-off) kisvállalkozások 
létrehozásának bátorítása; a technológiatranszfer ösztönzése; a hídképz  és inkubációs tevékenység 
meger sítése, a K+F infrastrukturális hátterének fejlesztése. 
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• A kis- és középvállalatok jövedelemtermel  képességének a javítása, amelynek tervezett eszközei: 
a KKV-k t keellátottságának javítása; a vállalkozói kultúra szélesítése; szervezetfejlesztés; technológiai 
korszer sítés; a KKV-k közötti együttm ködések bátorítása. 

• Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, amelynek tervezett eszközei: 
ipari parkok fejlesztése; az infokommunikációs technológiák (IKT) és a fizikai infrastruktúra javítása; a 
logisztika parkok hálózatának kiépítése; a szélessávú IT-hálózatok kiépítése; az üzleti környezethez 
kapcsolódó jogi és szabályozási keret kidolgozása. 

Ezek a beavatkozások a Gazdaságfejlesztés operatív program, valamint a regionális operatív programok keretei 
között valósulhatnak meg. 
   
2. prioritás: A közlekedés fejlesztése 
   

Az alábbi beavatkozás-csoportok szolgálják a közlekedés fejlesztését: 
   

• Az ország nemzetközi elérhet ségének javítása, amelynek tervezett eszközei: 
a TEN-T hálózat Magyarországon áthaladó elemeinek gyorsforgalmi úthálózati fejlesztése; a f  nemzetközi 
vasútvonalak korszer sítése; a folyami infrastruktúra b vítése. 

• A térségi elérhet ség javítása, amelynek tervezett eszközei: 
A TEN gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésén túl szükséges a f úthálózat egyéb elemeinek fejlesztése; 
vasútfejlesztéssel harmonizáltan a közösségi közlekedés és az alternatív megoldások fejlesztése, 
regionális közlekedési szövetségek felállítása. 

• Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 
infrastruktúrájának fejlesztése, amelynek tervezett eszközei: 
a különböz  közlekedési módok összekapcsolása, együttm ködésének javítása (komodalitás) céljaival 
összhangban a vasúthálózat, kiköt k, intermodális központok megközelíthet ségének javítása az 
odavezet  vasúti, vízi és közúti kapcsolat fejlesztésével. 

• A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése, amelynek tervezett eszközei: 
az el városi vasútvonalak fejlesztése és összekapcsolása a helyi tömegközlekedéssel; kerékpárutak 
építése; forgalomcsillapítás a belvárosokban. 

Ezek a beavatkozások a Közlekedés operatív program, valamint a regionális operatív programok keretei között 
valósulhatnak meg. 
   
3. prioritás: A társadalom megújulása 
   

Az alábbi beavatkozás-csoportok szolgálják a társadalom megújítását: 
   

•  A foglalkoztathatóság javítása, amelynek tervezett eszközei: 
a munkaer -piacra való belépést segít  és munkavállalásra ösztönz  szolgáltatások; a munkavállaláshoz 
szükséges tudás és készségek fejlesztése; a munkanélküliség tartóssá válásának megel zése; a 
munkaer piacon belüli átmeneteket segít  intézkedések; a hátrányos helyzet ek foglalkoztatását segít  
támogatások; járulékkedvezmények; a foglalkoztatási rehabilitáció fejlesztése. 

•  Az alkalmazkodóképesség javítása, amelynek tervezett eszközei: 
a szakképzés intézményi szerkezetének átalakítása, valamint a szakképzés és az akkreditált feln ttképzés 
regionális hálózatának kialakítása; a szociális partnerek készségeinek fejlesztése; a szerkezetváltás 
munkaer -piaci hatásainak csökkentése; rugalmasság és biztonság a munkaer piacon (beleértve a munka 
és a családi élet összehangolását segít  szolgáltatásokat és a családbarát munkahelyi gyakorlat 
elterjesztését); a civil szervezetek, az egyházak szolgáltatói szerepre felkészítése. 

•  A min ségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek, amelynek tervezett eszközei: 
a problémamegoldó képesség, a digitális írástudás, a nyelvi, természettudományos és életviteli készségek 
fejlesztése; a képzés, valamint a társadalom és a gazdaság igényeinek összehangolása; a gazdálkodási és 
vállalkozási készségek fejlesztése; a komplex pedagógiai fejlesztési programok; mérési és értékelési 
rendszer kiépítése; a pedagógusképzés és – továbbképzés megújítása; költséghatékony szervezeti formák 
bevezetése; a területi együttm ködések és a hátrányos helyzet  tanulók integrált oktatásának támogatása. 

•  A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán-er források fejlesztése, amelynek tervezett 
eszközei: 
a fels oktatási reform, a bolognai folyamat folytatása, a fels oktatás min ségi fejlesztése; a regionális 
tudásközpontok kialakítása; kutatóegyetemek, f iskolák támogatása; a tehetséggondozás 
intézményrendszerének fejlesztése; gyakorlatorientált fels oktatási programok; a m szaki és 
természettudományos képzés b vítése. 
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•  Az egészségmeg rzés, valamint a társadalmi befogadás és részvétel, amelynek tervezett eszközei: 
az egészségfejlesztés és egészségmeg rzés fejlesztése, az egészséges életmódra ösztönzés; a szociális 
szolgáltatások fejlesztése, a gyermekszegénység csökkentése; a hátrányos helyzet ek – köztük különösen 
a romák és a fogyatékossággal él k – társadalmi integrációja; az iskolai lemorzsolódást és devianciát 
csökkent  intézkedések; diszkrimináció elleni küzdelem, a szociális, gyermek-, ifjúsági és esélyegyenl ségi 
szolgáltatások fejlesztése, a társadalmi t ke és a helyi közösségek er sítése, a civil szervezetek 
meger sítése, a fogyasztók és az ellátottak védelme, a kulturális t ke fejlesztése. 

• A humán infrastruktúra fejlesztése, amelynek tervezett eszközei: 
fizikai, környezeti és kommunikációs akadálymentesítés, a rehabilitáció rendszerének korszer sítése, a 
gyermekek napközbeni ellátásainak fejlesztése, többfunkciós humán szolgáltató központok létrehozása; a 
nagy létszámú szociális és gyermekvédelmi intézmények korszer sítése; a szakképzés infrastrukturális 
feltételeinek javítása, regionális képzési hálózatok kialakítása; oktatási és egészségügyi informatikai 
fejlesztések; a fels oktatási alapinfrastruktúra, a m szaki és természettudományos képzést szolgáló 
infrastruktúra, a szolgáltató- és innovációs központok meger sítése; az egészségügyi ellátórendszer 
struktúraváltását támogató ellátási formák és az infrastrukturális feltételek javítása, prevenciós, gyógyító és 
rehabilitációs célú kiemelt egészségügyi intézmények fejlesztése; az integrált foglalkoztatási és szociális 
szolgáltató rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése; kulturális szolgáltatásokhoz és a kreatív 
gazdasághoz kapcsolódó fejlesztések; az Európa kulturális f városa projekt. 

Ezek a beavatkozások a Társadalmi megújulás, valamint a Társadalmi infrastruktúra operatív programok keretei 
között valósulhatnak meg. E programokat kiegészítik majd a regionális operatív programok, az Államreform 
operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program intézkedései is. A fizikai és környezeti 
akadálymentesítést valamennyi operatív program fejlesztései esetében meg kell valósítani. 
 
4. prioritás: Környezeti és energetikai fejlesztés 

 

Az alábbi beavatkozás-csoportok szolgálják a környezeti és energetikai fejlesztéseket: 
 

•  Környezetjavító fejlesztések, melynek elemei: 
egészséges és tiszta települések megteremtése, ezen belül hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, az 
ivóvíz min ségének javítása; vizeink jó kezelése, ezen belül az árvizek elleni védekezés, a vizeink 
mennyiségi és min ségi védelme, a vizek további szennyezésének megakadályozása (kiemelt víztestek 
védelme, ivóvízbázis-védelem, hulladéklerakók rekultivációja és környezeti kármentesítés), a Víz-keret 
Irányelv (VKI) végrehajtásának állami intézkedései, természeti értékeink jó kezelése; a fenntartható 
termelési és fogyasztási szokások ösztönzése, a környezet- és klímatudatosság terjesztése. 

•  Környezetbarát energetikai fejlesztések, amelynek tervezett eszközei: 
az energiahatékonyságra és –takarékosságra, illetve a megújuló energia termelésére és használatára 
irányuló fejlesztések ösztönzése. 

E beavatkozások els sorban a Környezeti és energia operatív programban, valamint a regionális operatív 
programokban valósulhatnak meg. 
 
5. prioritás: Területfejlesztés 
 
A kiegyensúlyozott területi fejl dést az alábbi beavatkozások szolgálják: 
 

•  Együttm köd  és versenyképes városhálózat, amelynek legf bb eleme a fejlesztési pólusok kialakítása. 
•  Megújuló vidék: falusias, rurális térségek integrált, fenntartható fejlesztése. 
•  Az elmaradott térségek felzárkóztatása, ami komplex felzárkóztatási programok megvalósítását jelenti. 
•  Kiemelten a Balaton, s emellett a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése. 

Ezeket a beavatkozásokat hét regionális operatív program foglalja keretbe, melyek a következ k: Dél-alföldi OP, 
Dél-dunántúli OP, Észak-alföldi OP, Észak-magyarországi OP, Közép-dunántúli OP, Közép-magyarországi OP, 
Nyugat-dunántúli OP. 
 
A regionális operatív programok legfontosabb céljai a következ k: 
- a regionális gazdasági versenyképesség er sítése, 
- a régiók turisztikai vonzerejének növelése, 
- a térségi közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése, a helyi környezeti állapot javítása, 
- az energiatakarékosság és –hatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése, 
- települések átfogó, integrált fejlesztése, 
- a régión belüli társadalmi és területi különbségek mérséklése, 
- a társadalmi infrastruktúra fejlesztése. 
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6. prioritás: Államreform 

 

Államreform prioritás célja a különböz  szakterületeken megvalósuló reformlépések koordinációja, továbbá a 
közigazgatás megújítása. A közigazgatás megújítása terén az alábbi beavatkozásokat tervezzük: 
- a kormányzás megújítása, s ennek keretében a politikaalkotás  kiemelten a jogalkotás és a végrehajtás  
   társadalmi eredményességének javítása; 
- a civil társadalom közügyekben való részvételének er sítése; 
- a közigazgatás szolgáltatóvá tétele, az elektronikus ügyintézés elterjesztése; 
- a közigazgatási intézmények költséghatékonyabb m ködése és a magasabb szervezeti teljesítmény elérése; 
- a humáner forrás felkészültségének javítása; valamint 
- az integrált kistérségi és a regionális döntési szint meger sítése a szubszidiaritás elvének érvényesítése érde- 
   kében. 
Ezek a beavatkozások az Államreform és az Elektronikus közigazgatás operatív programok keretei között 
valósulhatnak meg. 
 
Magyarország 2007 és 2013 között az EU kohéziós politikája keretében 2004-es árakon számolva 22,4 milliárd 
euró – folyó áron 25,3 milliárd euró - fejlesztési forrásra jogosult, amelyet hazai társfinanszírozás és magánt ke is 
kiegészít. Mindezen felül az Európai Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból folyó áron 3,8 milliárd euró és az 
Európai Halászati Alapból folyó áron 34,3 millió euró fejlesztési forrás áll majd a rendelkezésünkre. 
A források elosztásának tervezésekor a következ  f bb szempontokat vettük figyelembe: 

•  a Kohéziós Alap és a strukturális alapok felhasználására vonatkozó európai uniós szabályozást; 
•  az egyes beavatkozási területek relatív súlyát a kit zött f  célok elérésében; 
•  európai uniós tagságunkból ered  fejlesztési kötelezettségeinket a környezetvédelem 

és a közlekedés területén; 
•  az ország egyes régióinak méretét és relatív fejlettségét; 
•  az egyes beavatkozási területek valószín síthet  forrásfelszívó képességét; 
•  a Kormányprogramban meghatározott célokat. 

 
Az egyes operatív programokban a 15 %-os hazai nemzeti társfinanszírozással együtt indikatív jelleggel, a 2004-es 
árakon számolva az alábbi források állhatnak rendelkezésre: 
 

265 Ft/euró, 2004-es árak 
Operatív programok  Összesen 

milliárd forint 
Gazdaságfejlesztés OP    690,0 
Közlekedés OP  1703,2 
Társadalmi megújulás OP    966,0 
Társadalmi infrastruktúra OP    538,9 
Környezet és energia OP  1140,0 
Nyugat-dunántúli OP   128,3 
Közép-dunántúli OP   140,5 
Dél-dunántúli OP   195,0 
Dél-alföldi OP   207,1 
Észak-alföldi OP   269,6 
Észak-magyarországi OP   249,9 
Közép-magyarországi OP   419,0 
Államreform OP      40,9 
Elektronikus közigazgatás OP      99,8 
Végrehajtás OP      87,2 
Új Magyarország Fejlesztési Terv 
összesen 

6875,4 

Európai területi együttm ködés   106,8 
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 Az operatív programok listája, struktúrája 
 

Prioritások Operatív program CCI szám 
1. Gazdaságfejlesztés Gazdaságfejlesztés OP 2007HU161PO001 
2. Közlekedésfejlesztés Közlekedés OP 2007HU161PO007 
3. Társadalmi megújulás Társadalmi megújulás OP 

Társadalmi infrastruktúra OP 
2007HU05UPO001 
2007HU161PO008 

4. Környezeti és energetikai 
fejlesztés 

Környezet és energia OP 2007HU161PO002 

5. Területfejlesztés Nyugat-dunántúli operatív program, 
Közép-dunántúli operatív program, 
Dél-dunántúli operatív program, 
Észak-magyarországi operatív 
program, 
Észak-alföldi operatív program, 
Dél-alföldi operatív program, 
Közép-magyarországi operatív 
program, 

2007HU161PO003 
2007HU161PO005 
2007HU161PO011 
2007HU161PO006 
2007HU161PO009 
2007HU161PO004 
2007HU162PO001 

6. Államreform Államreform OP 
Elektronikus közigazgatás OP 

2007HU05UPO002 
2007HU16UPO001 

Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv koordinációja és 
kommunikációja 

Végrehajtás OP 2007HU161PO010 
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Az Új Magyarország programjának stratégiai célrendszere: 
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V. MODUL: PROJEKTMENEDZSMENT 

1. A PROJEKT 
1.1. Mi a projekt? 
 

 

 

 
A projekt három szakaszra bontható, melyet projektháromszögnek hívunk: 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Melyek a „jó” projekt ismérvei: 3-as követelmény 
Az Európai Unióhoz, ezen belül a Strukturális Alapokhoz benyújtott pályázatokkal szemben hármas 
követelményt kell teljesíteni: csak olyan projektek szerepelhetnek sikerrel a pályázatokon, melyek 
relevánsak, megvalósíthatóak és fenntarthatóak. Az Európai Unió támogatási rendszereinek több évtizedes 
m ködése során szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy a beadott pályázatokban szerepl  projektek 
zöme megsérti ezt a hármas követelményt, ezért már vagy az elbírálásnál, rosszabb esetben a megvalósítás 
vagy a m ködtetés során elbukik, nem sikerül a célokat elérni.  

relevancia 
valós igényre alapul  
cél-orientált 
a kiírásnak megfelel 

megvalósíthatóság 
jól átgondolt, következetes 
eredményei mérhet k 
reális költségvetés 
világos munkamegosztás 
el zetesen felmért kockázatok 

fenntarthatóság 
a célcsoport számára nyújtott el nyök a fejlesztés után is biztosíthatók 

1.2.1. Relevancia 
Egy projekt releváns, ha kapcsolódik az ágazati, a nemzeti és az Európai Uniós célokhoz, másrészr l 
részletes problémaelemzéssel feltárt valós, a kedvezményezettek igényeivel is találkozó szükségleteket 
elégít ki és a célok nyilvánvalóan a célcsoport javát szolgálják. 

A leggyakrabban el forduló, a projekt relevanciáját veszélyeztet  hibák az alábbiak: 

Zavaros stratégiai keretek: nem világos, hogy a projekt hogyan kapcsolódik a szélesebb érdeket 
hordozó térségi vagy ágazati programokhoz, valamint nem határozható meg pontosan a projekt 
konkrét célja által szolgált stratégiai cél. Ekkor a projekt elszigetelt marad, nem garantált, hogy 
valóban a térségi vagy ágazati prioritásokat viszi el bbre, és nem valami mellékvágányon, esetleg a 
stratégiai célokkal ellentétes úton indul el. 

Kínálat-vezéreltség: a projekt nem valós szükségleteket elégít ki, hanem csupán a pályázati 
felhívásban kirajzolódó lehet ségre, a támogatás öncélú megszerzésére reagál. 

A projekt definíciója: 
egyedi szervezeti környezetben megtervezett és végrehajtott lépéssorozat,
konkrét célokat meghatározott id  alatt kíván elérni, 
a célok eléréséhez meghatározott (humán és anyagi) er forrásokat rendel.

Létrehozás 
A tervezés és programozás 

szakasza 

Lezárás  
Utólagos értékelés és 

tapasztalatok lesz rése 

Megvalósítás 
A projekt végrehajtásának és 
monitoringjának szakasza 
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Tevékenység-orientált tervezés: a tervezés során szem el l veszítik a célokat és csak a 
tevékenységekre összpontosítanak. Ezzel a tervezés öncélúvá, sehova nem vezet vé teheti a 
projektet és az er források pazarlásához, m ködésképtelen projekthez vezet. 

Kedvezményezettek igényeinek figyelmen kívül hagyása: valós szükségletekre épül  célok 
esetén is a projekt elbukik, ha a célcsoport nem tud azonosulni vele, nem érzi azt magáénak. Az 
azonosulást csak úgy lehet elérni, ha a tervezésben is részt vesznek a kedvezményezettek és 
lehet ségük van beépíteni a projektbe igényeiket, szokásaikat. Így az el készítés és a megvalósítás 
során fontos szerep jut a PR-nek. 

1.2.2. Megvalósíthatóság 
Egy projekt megvalósítható, ha a célok reálisak, logikusak és mérhet ek, figyelembe vették a megvalósítók a 
szervezeti és pénzügyi képességeit, mérlegelték a kockázatokat és kidolgozták az ezeket csökkent  
intézkedéseket. Ugyancsak a projekt megvalósíthatóságával függ össze az ütemezés, a munkamegosztás 
és a pénzügyi tervek egymással, valamint a célokkal és lehet ségekkel összhangban álló megtervezése és 
a releváns célokra összpontosító monitoring kidolgozása. 

A projekt megvalósíthatóságát a következ  hibák veszélyeztetik a leggyakrabban: 

Gyenge helyzetelemzés: a háttér, a körülmények, a partnerek, a saját képességek és lehet ségek 
részletes felmérésének, a kapcsolódó innovatív megoldások, más példák ismeretének hiánya 
megakadályozza a helyzetnek leginkább megfelel  módszertan kiválasztását, ami veszélyezteti a 
projekt sikerét. 

Váratlan kockázatok felmerülése: tisztában kell lennünk a megvalósulás sikerét veszélyeztet  
tényez kkel. Ezek a projekt megvalósulásához szükséges összes feltétel és azok bekövetkezési 
valószín ségének meghatározásával tárhatók fel, majd ismeretükben kidolgozhatók a „védekezés” 
szükséges lépései. 

Téves költségvetés, ütemezés vagy feladatmegosztás: ezek a tényez k általában a gyenge 
helyzetelemzésb l vagy a szakmai kompetenciák gyengeségéb l következnek és végzetesen 
kisiklathatják a megvalósítást. 

Pontatlan projektdokumentáció: a zökken mentes megvalósítás, majd a hiteles értékelés és az 
eredmények népszer sítésének záloga a gondosan vezetett, minden lényeges szempontra és 
lépésre kiterjed  dokumentáció. 

Korábbi tapasztalatok beépülésének hiánya: a kockázatok jelent s mértékben csökkenthet k, ha 
biztosított a korábbi tapasztalatok beépülése. Ez csak a folyamot monitoring és az értékelés 
segítségével érhet  el. 

1.2.3. Fenntarthatóság 
Egy projekt fenntartható, ha a célcsoport számára a megvalósulás során elért el nyök a projekt 
támogatásának lezárulása után is meg rizhet k. Ehhez a projekttervezés során fel kell tárni és mérlegelni a 
fenntarthatóságot befolyásoló tényez ket. 

A projekt fenntarthatóságát veszélyeztet  leggyakoribb hibák: 

Rövidtávú gondolkodás: pusztán a projekt id szakára koncentrálva az eredmények hamar 
veszélybe kerülhetnek. Azok a projektek a sikeresek, melyek m ködési fázisát (a támogatás 
felhasználását követ  id szakot) is átgondolták, a kés bbi id szakok szempontjai is beépültek a 
fejlesztésbe. 

Bemérhetetlen hatások: már a projekt indulásakor tudnunk kell, hogy mire számíthatunk a 
megvalósítás után. Miben, milyen mérték  el relépést tudunk így elérni. Ezek ismerete nélkül sem a 
projekt jöv je, sem a stratégiához való illeszkedése nem értékelhet . A várható hatások mérlegelése 
nélkül a megvalósítás során a projekt fenntarthatóságát, vagy a fejlesztés stratégiai céljait 
veszélyeztet  érdekellentétek, konfliktusok merülhetnek fel. 

A fenti hibák kisz résére a projektek tervezésében és gondozásában új eljárást és módszert vezettek be. A 
programmegvalósítás irányításának eszközévé a projekt ciklus elméleten alapuló projekt ciklus 
menedzsment (PCM), a projektek felépítésénél, követésénél és értékelésénél pedig a logikus szerkezet és 
bels  összefüggések kialakulását és megtartását segít  logikai keretmódszer (logframe módszer) vált 
általánosan megköveteltté. Az Európai Uniós pályázati technikák elsajátítása így els sorban e két módszer 
megismerését és alkalmazására való felkészülést legfontosabb jelenti.  
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2. A PROJEKTCIKLUS ELMÉLET 
2.1. A projekt ciklus 
Az Európai Unió fejlesztési politikája egyik alapelvének, a programozásnak megfelel en a Strukturális 
Alapokból programok kaphatnak támogatást. Az országok, vagy régiók szintjén kezelt programok 
megvalósítása azonban projekteken keresztül történik. 

Projekt cikluson egy projekt tervezésének és végrehajtásának folyamatát értjük, amely a projekt ötlet 
felmerülését l a projekt megvalósulásáig terjed  id szakot foglalja magában. A ciklus olyan struktúrát kínál, 
amely biztosítja az érdekcsoportok véleményének kikérését és a releváns információk rendelkezésre állását, 
így kell en megalapozott döntéseket lehet hozni a projekt futamidejének kulcsfontosságú szakaszaiban. 

2.2. A projektciklus szakaszai 
A projektháromszög mindhárom összetev jét további szakaszokra bontjuk le megkapván a projektciklust. A 
projektciklus szakaszainak jellemz i: 

A ciklus meghatározza a legfontosabb döntéseket, az információs követelményeket és a felel sségi 
köröket, minden egyes szakaszra vonatkozóan. 

A cikluson belüli szakaszok progresszívek, azaz egy új szakaszhoz csak az el z  szakasz 
teljesítése után lehet sikerrel hozzákezdeni. 

A cikluson belüli értékelés célja az, hogy a már végrehajtott projektek tapasztalatai beépüljenek a 
jöv beni programok és projektek tervezésébe 

A projekt ciklus egyes szakaszai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt létrehozása 
A projekt meghatározása – a projekttel megvalósítható elképzelések meghatározása és 
feltérképezése 

A projekt kidolgozása – a projekt alapgondolatának gondos kidolgozása 

A projekt el zetes értékelése – szorosan kapcsolódik a projektkidolgozáshoz. Biztosítja a javasolt 
projekt szigorú értékelését, és a szükséges módosítások elvégzését. 

A projekttel kapcsolatos tárgyalások és döntések – törvény által el írt engedélyekre, az 
er forrásokra, a finanszírozásra, valamint a projekt megszervezésére / megvalósítására vonatkozó 
végs  megállapodások.  

Projekt megvalósítása, értékelése 
A projekt megvalósítása és a monitoring – a projekt végrehajtása az el z leg elfogadott módon, 
valamint rendszeres id közönként végzett ellen rzések annak megállapítására, hogy a projekt a terv 
szerint halad-e.  

A projekt lezárása és értékelése – a projekt befejez dik, a projekt eredményeit értékelni kell, és új 
projektek alapgondolatai születnek meg.  

El zetes értékelés 

Döntés 

Kidolgozás 

Megvalósítás 

Lezárás 

Meghatározás 

Új projektterv 
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3. PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT (PCM) 
A projekt ciklus menedzsment (PCM) a projektcikluson belüli különböz  fázisok koherens és 
hatékony módon történ  kezelése.  

„A projektmenedzsment tudás, képességek eszközök és technikák alkalmazása a projekthez tartozó 
tevékenységek folyamán oly módon, hogy az megfeleljen mindazok igényeinek és elvárásainak, 
akiknek a projekthez érdeke f z dik, illetve ezen igényeken és elvárásokon túl is hasznukra váljék a 
projekt.”... 

 
A Projekt ciklus menedzsmentet (Project Cycle Management – PCM) az 1990-es évek elején vezette be az 
Európai Bizottság a projekttervezés és -irányítás min ségének, és ezáltal a segély-programok 
eredményességének javítása érdekében. A PCM-et az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottsága fejlesztette ki 
az eredményességre vonatkozóan elvégzett elemzésekb l az 1980-as évek végén. 

A projekt-ciklus menedzsment integrálja a projekt-ciklus szakaszait, lehet vé téve az egyes kérdések 
szisztematikus vizsgálatát, olyan módszer és metodika révén, amely biztosítja, hogy a célok és a 
fenntarthatósághoz kapcsolódó kérdések szem el tt maradjanak. 

Miért szükséges a projekt ciklus menedzsment (PCM)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PCM a fennálló helyzet részletes értékelésének el írása és a logikai keretmátrix alkalmazása révén arra 
kényszeríti a projekttervezési szakembereket, hogy a kedvezményezettek valós igényeire koncentráljanak. A 
fenntarthatóságot biztosító szempontokat kezdett l fogva figyelembe veszi a projekttervezés. A PCM egyik 
er ssége az, hogy a projektdokumentumokat egységes forma szerint strukturálja, minden releváns kérdés 
kapcsán, beleértve a projekt kiindulási feltételezéseit is. Ezeket a kérdéseket a projekt-ciklus minden egyes 
szakaszában felülvizsgálják, módosítják, amennyiben szükséges, és továbbviszik a következ  szakaszba. 
Ez a rendszer egyértelm vé és áttekinthet vé teszi a projekt koncepcióját és kontextusát, amelyben 
m ködik, és ezáltal jobb értékelést és monitoringot tesz lehet vé. 

3.1. A PCM alapelvei 
A projekt-ciklus szakaszainak következetes betartása, amely strukturált és megfelel  információn 
alapuló döntéshozatali eljárást biztosít.  

A ciklus hat szakaszra történ  felbontása alapot kínál a projekt hatékony el készítéséhez, 
végrehajtásához és értékeléséhez. Különösen fontos az azonosítási és a kidolgozási szakasz 
különválasztása. A projektek el készítése olyan társadalmi és politikai kontextusban történik, ahol az 
elvárások egyre nagyobbak, és gyakran egymással ellentétes igényeket és törekvéseket kell 
összehangolni. Az azonosítási szakasz következetes végrehatása lehet séget ad a projekttervek 
relevanciájának szisztematikus meghatározására, még miel tt az el készítési folyamat túlságosan 
el rehaladna. A kidolgozási szakasz során ezt követ en a sor kerülhet a projekttervek részletes 

A projektmenedzsment úgy határozható meg, ha azt mondjuk, hogy a projektmenedzsment a 
projektcikluson belüli különböz  fázisok koherens és hatékony módon történ  kezelésének 

képessége és folyamata. 

Negatív Tapasztalatok 
zavaros stratégiai keretek 
kínálat-vezérelt projektek (arra írunk 
projektet, amire pénz van) 
gyenge helyzetelemzés 
tevékenységorientált tervezés 
mérhetetlen hatások 
célcsoportok igényeinek figyelmen kívül 
hagyása 
rövid távú gondolkodás 
nem várt kockázatok 
eredmények követhetetlensége 
a költségek nem álltak arányban a kapott 
el nyökkel 
tapasztalatok beépülésének hiánya 
pontatlan projektdokumentumok 

A PCM által kínált válasz 
strukturált megjelenés 
kereslet-vezérelt 
megoldások 
fejlett elemzés 
cél-orientált tervezés 
mérhet  hatások 
hangsúly a min ségen 
összpontosítás a 
fenntarthatóságra 
standard formátum 
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PCM alapelvek 
Projekt-ciklus szakaszok – strukturált 
és megalapozott döntéshozatal 
Részvétel biztosítása – 
érdekcsoportok bevonása a 
döntéshozatalba 
Logikai keretmátrix – átfogó és 
konzisztens elemzés 
Fenntarthatóság – el nyök 
folyamatosságát biztosító 
mechanizmusok 
Integrált megközelítés – vertikális 
integráció és egységes dokumentáció 

SWOT elemzés  
Problémafa – Célfa elemzés 
Érintettek elemzése (Stakeholder analízis) 
Logikai keretmátrix (Logframe) módszer 

kidolgozására, tudva azt, hogy azok a kedvezményezettek valós igényein alapulnak és a f bb 
érdekcsoportok is azonosulnak vele. 

Részvétel biztosítása, a projekt-ciklus kulcsfontosságú szakaszaiban szervezett workshopok és a 
projekt céljainak a kedvezményezettek részére nyújtandó tartós el nyök/hasznok formájában történ  
megfogalmazása révén.  

Az olyan segély-kooperációs és együttm ködési programok 
esetében, amelyek küls  (nem-tagállam) országokhoz 
kapcsolódnak, gyakran olyan komplex eljárásokra van 
szükség, amely sok fél aktív közrem ködését igénylik. A 
legnagyobb adományozók tapasztalatai szerint a 
projektekkel kapcsolatban túlságosan sok volt az olyan 
döntés, amely a kedvezményezettek és az érdekcsoportok 
megfelel  szint  bevonása, és a szükséges információk 
nélkül született meg. A projekt-ciklus célja annak biztosítása, 
hogy az érdekcsoportok is beleszóljanak a döntésekbe, és, 
hogy a döntések releváns és elégséges információkon 
alapuljanak. 

Logikai keretmátrix alkalmazása, amely konzisztens 
elemzési módszert biztosít a projekttervezés és a 
végrehajtás során. 

Fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele a projekttervezés során, az el nyök/hasznok 
tartós biztosítása érdekében. 

Integrált megközelítés, amely az egyes projektek céljait összekapcsolja a Bizottság célkit zéseivel és a 
partner-országon belüli nemzeti és szektorális célkit zésekkel; biztosítja, hogy a projekt-munkatervek és 
költségvetések logframe módszerrel készüljenek; és egységes alapformát használ a kulcsfontosságú 
kérdések konzisztens és teljes kör  kezelésének biztosítása érdekében a projekt teljes id tartama alatt. 

4. A PROJEKTTERVEZÉSI MÓDSZEREK 

4.1. SWOT elemzés 

A SWOT elemzés tulajdonképpen egy táblázatos formában megjelenített gyorsfénykép, amely egy pillantás 
alatt átláthatóan jeleníti meg a vizsgált szervezet aktuális állapotát.  

A SWOT elemzés eredményét egy négy részre osztott táblázatban foglaljuk össze, melynek fels  sorában 
az „er sségek” és a „gyengeségek”, alsó sorában a „lehet ségek” és a „veszélyek” felsorolása található. A 

„SWOT” kifejezés az eszköz nevében a négy 
szempont angol nevének kezd bet jéb l alkotott 
bet szó.   

Er sségek (Strengths) – Bels  tényez k: Pozitív 
dolgok, amik jól m ködnek, és lehet rá 
befolyásom, hogy m ködjön 

Gyengeségek (Weaknesses) – Bels  tényez k: 
Olyan dolgok, amik nem jól m ködnek, de lehet 
rá befolyásom, hogy jobb legyen a helyzet 

Lehet ségek (Opportunities) – Küls  tényez k: 
Olyan adottságok, amelyeket nem tudunk 
befolyásolni, de kedvez ek és rájuk építve 
kihasználhatjuk az er sségeinket. 

Veszélyek (Threats) – Küls  tényez k: Olyan 
korlátok, negatív tényez k, amelyeket nem 

HELYZETVIZSGÁLAT 

PROJEKT CÉL 

 Er sségek 
(Strengths) 

Gyengeségek 
(Weaknesses) 

Lehet ségek  
(Opportunities) 

 Veszélyek 
(Threats) 

Prognózisok a küls  feltételekr l 
 (gazdasági, technológiai, társadalmi, 

politikai, kulturális stb. 
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tudunk befolyásolni és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek 

A SWOT elemzés elkészítésében lehet leg az összes érintett szervezeti egység, érdekcsoport képviseltesse 
magát. 

SWOT elemzés lépései: 

1. El ször, meghatározott id kereteken belül (pl. szempontonként 20-30 perc) szabad ötletelés (angol 
szakkifejezéssel „brainstorming”) keretében minden szemponthoz min. 20-25 javaslatot gy jtünk össze. 
A szabad ötletelésnek fontos ismérve, hogy mindent felírunk, ami el kerül, ebben a fázisban nem 
szabad egyetlen ötletet sem elvetni vagy megvitatni. Ugyanakkor természetesen a résztvev k 
koncentráljanak a legfontosabb problémákra, jelenségekre. Ne keverjük a küls  és bels  szempontokat, 
azonosítsuk pontosan, hogy az adott felvetés melyik rubrikába tartozik.  

2. Az ötletelés eredményének átszerkesztése következik. Igyekezzünk a lehet  legtömörebben, de 
találóan, szabatosan, megfogalmazni a pontokat. Gondoljuk át még egyszer, hogy a pontok a megfelel  
rubrikába kerültek-e. Sz kítsük a kört minden szempont esetében a legfontosabb 6-10 pontra, a 
kevésbé fontos pontokat építsük be a fontosabbakba vagy húzzuk ki.  

3. Tekintsük át még egyszer a táblázatot, és ha úgy találjuk, hogy az valóban els  látásra érthet en, 
áttekinthet en írja le az elemzés tárgyát, készen is vagyunk.  

4. A SWOT táblázat pillanatfelvétel, tehát egy jóval kés bbi pályázathoz új elemzés kell, illetve célszer  azt 
a tervezési folyamatokba beépíteni és tervezési ciklusonként újra elkészíteni. Az újabb SWOT 
elemzések összehasonlítása a régebbiekkel világosan megmutatja, hogy a fejlesztések valóban a 
megfelel  irányba haladnak-e: éltünk-e lehet ségeinkkel, orvosoltuk-e gyengeségeinket. A SWOT 
elemzés – különösen a „gyengeségek” és a „lehet ségek” rubrika – világosan kijelöli a szükséges 
fejlesztési irányvonalakat, erre feltétlenül építsünk a tervezés során.  

4.2. Problémafa – Célfa elemzés 
A projektek célja a problémák megoldása, ezért a f  problémák megértéséhez elemezni kell a fennálló 
helyzetet. Az adott helyzetet különböz képpen értékelhetik a különböz  érdekcsoportok, ezért hasznos lehet 
az összes érdekcsoport összehozása (például egy workshop keretében). 

Az elemzési szakasz három fázisból áll: 

Probléma-elemzés 

Célok meghatározása 

Stratégia-elemzés 

4.2.1. Probléma-elemzés 
A projekttel megvalósított beavatkozás meghatározásához els  lépésben ki kell emelnünk azt a problémát, 
melynek megoldásához a projekttel közelebb kívánunk kerülni.  

A probléma-elemzés a kedvezményezettek f bb problémáinak azonosítását, valamint az okok és 
következmények meghatározását segít  ”probléma-fa” elkészítését foglalja magában. A problémák 
feltárása, azonosítása különböz  módszerek segítségével történhet (pl. interjúk, felmérések, jelentések és 
statisztikák alapján). Az érdekcsoportok például ún. brainstorming (ötletbörze) összejövetel keretében 
határozhatják meg az adott helyzethez kapcsolódó legf bb problémákat.  

Ezután meg kell határozni a feltárt problémák hierarchikus sorrendjét – ez az ún. ”probléma-fa”. Minden 
feltárt problémát értékelni kell, és az átfogó probléma meghatározása után fel kell tárni az ehhez kapcsolódó 
problémákat. A problémafa létrehozása során fel kell tárni az egyes problémák közötti ok-okozati 
kapcsolatot. Ha a probléma ok, akkor az alsó szintre kerül. Az átlagos problémafa 3-5 szintb l áll.  
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Problémafa 

 
Az elemzés eredménye végül egy, a fenti ábrához hasonló probléma-fa, mely világosan mutatja a problémák 
közötti ok-okozati összefüggéseket, rávilágít arra, hogy a részproblémák hogyan függnek össze a 
f problémával. 

4.2.2. Célok meghatározása 
A probléma-fa valamely fennálló helyzet negatív aspektusait mutatja meg, míg a célok elemzése a kívánatos 
jöv beni helyzet pozitív aspektusait.  

A probléma-fa összeállítása után a következ  lépés a problémák célok formájában történ  újrafogalmazása, 
az ún. ”cél-fa” összeállítása. A cél-fa tehát a probléma-fa tükörképe.  

Az ok és okozati viszonyt az eszközök és célok viszony váltja fel. A felállított problémafa minden egyes 
ablakát átfogalmazzuk céllá.  

Célfa 

 
Ha az ok-okozati összefüggéseket jól állítottuk fel, úgy a célfa megmutatja, hogy a f  probléma 
megoldásához milyen részfeladatok megvalósításával juthatunk közelebb. Így biztosítható a projekt 
célkit zései és a feltárt problémák közötti szoros megfelelés. 
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Az elemzés eredménye végül egy, a fenti ábrához hasonló probléma-fa, mely világosan mutatja a problémák 
közötti ok-okozati összefüggéseket, rávilágít arra, hogy a részproblémák hogyan függnek össze a 
f problémával. 

4.2.3. Stratégia-elemzés 
Az elemzési szakasz utolsó fázisában történik tehát a kívánt eredmény eléréséhez szükséges stratégia 
kiválasztása.  

A projekt mindig csak egy feladat megoldására irányul. A célfa segítségével választjuk ki azt a beavatkozási 
útvonalat, amely – a rendelkezésre álló id - és forráskereten belül – egy konkrét feladattól garantáltan eljut a 
legf bb célig, de egyben megfelel az alábbi f  kiválasztási szempontoknak. 

illeszkedik a fejlesztés alapelveihez és alapértékeihez, azaz semmiképp sem ellentétes a projektet 
megvalósítók egyéb céljaival, a fejl désr l alkotott elképzelésével, 

biztosított a megvalósító számára a szükséges tudás és információs háttér, valamint a technikai 
feltételek, 

biztosítottak a pénzügyi források, azaz a szükséges saját er  rendelkezésre áll, és az elérhet  
támogatási programok valamelyikében a kívánt mértékig a megvalósítás, ill. a megvalósító szervezet 
támogatható, 

hatékony, azaz adott id  alatt a befektetett er források ezen az úton hozzák a legnagyobb 
eredményt, illetve a befektetett er források arányban állnak a kapható eredményekkel, 

multiplikátor-hatással rendelkezik, azaz a megvalósítás a célfa, ill. célfák más alrendszerében is 
el relépést indukál, 

minimalizálja a konfliktusokat, azaz nem szít túl nagy ellentéteket, mások érdekeit legkevésbé sérti. 

A stratégia-elemzés során kerül eldöntésre, melyek azok a célok, amelyek bekerülnek a jelenlegi projekt 
céljai közé, és melyek azok, amelyek kimaradnak. A stratégia tehát olyan célokat tartalmaz, amelyek 
illeszkednek a projekthez a rendelkezésre álló id  és er források függvényében.  

A stratégia áttekinti a különböz  beavatkozások megvalósíthatóságát, ami a projekt fókuszának 
elmozdulásával járhat. Ebb l kifolyólag, miután kiválasztásra került a stratégia, a projekt célja és általános 
célkit zései többé-kevésbé rögzítettek. 

A stratégia-elemzés folyamata: 

Határozzuk meg, melyek azok a célok, amelyeket nem kívánunk elérni (nem kívánatos, vagy nem 
megvalósítható). 

Csoportosítsuk a célokat, hogy kialakuljanak a lehetséges stratégiai alternatívák, stratégiai irányok. 

Válasszuk ki, melyik stratégia a legmegfelel bb a kiválasztási kritériumok alapján (a kiválasztási 
kritériumokat a résztvev k közösen határozzák meg a stratégia elemzés kezdetén). 

Határozzuk meg az átfogó célt és a konkrét célokat. 

4.3. Érintettek elemzése (Stakeholder analízis)  
A partnerségre épül  projekttervezés az EU-ban már megszokottá vált, az el csatlakozási alapok pedig már 
a magyar pályázókat is próbálják felkészíteni, megtanítani arra, hogy találjanak olyan gazdasági 
szervezeteket, melyek horizontálisan, vagy vertikálisan illeszkednek az adott projekthez. A konzorciumok 
sokrét ségük folytán a pályázáshoz kapcsolódó feladatokkal is könnyebben megbirkózhatnak. A partnerség 
elvének további célja, hogy a rendelkezésre bocsátott forrás ne elszigetelten fejtse ki hatását, hanem a 
gazdasági kapcsolatrendszereken keresztül a potenciális szerepl k csoportjaira és ne csak elemeire 
hasson.  

A széleskör  egyeztetések révén pontosítható és javítható a projekt tartalma. A projekt megvalósulásában 
érdekeltek – pl. hatóságok, civil szervezetek, vállalkozások, vagy az érintett lakosság – közötti párbeszéd 
megteremtésével megszerezhet  a projekt támogatása, a valós igényekre szabható a projekt tartalma, és 
általában növelhet  a projekt sikerének esélye.  

A partnerségi kapcsolatok akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha: 

a felek közt biztosítva van a kölcsönös, és folyamatos információcsere, 

ha a közvetlen projekten és önmagukon túlmutatva a döntések el készítésében együttm ködnek a 
térségi szerepl kkel, a gazdasági és a civil szervezetekkel, 
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ha kölcsönös bizalommal, együtt, és egyenrangú félként vesznek részt a tervezésben és a 
végrehajtásban. 

 

4.4. A logframe módszer 
A projekttervezési és irányítási eszközök közé azok a gyakorlati mechanizmusok tartoznak, amelyek 
biztosítják a relevanciára, a megvalósíthatóságra és a fenntarthatóságra vonatkozó célkit zések teljesítését. 
A PCM-en belül a projekttervezéshez és irányításhoz használt alapeszköz a Logikai Keretmátrix (LKM, vagy 
röviden logframe). 

A logframe módszer alkalmazása hatékony eszköz arra, hogy az érdekcsoportok azonosítsák és elemezzék 
problémáikat, és meghatározzák azokat a célokat és elvégzend  tevékenységeket, amelyek a problémák 
megoldásához szükségesek. A logframe struktúra alkalmazásával a tervez k tesztelhetik a javasolt 
projektterveket azok relevanciájának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának biztosítása 
érdekében. A program- és projekt-el készítésben játszott szerepe mellett az LKM fontos irányítási eszköz a 
megvalósítási és értékelési szakaszban. Ennek alapján történik a cselekvési tervek elkészítése, valamint a 
monitoring rendszer és az értékelési keretrendszer kialakítása.  

Az érdekcsoportokat a maximális lehetséges mértékben be kell vonni az el készítésbe, amely a 
projekttervez k részér l megfelel  együttm ködést igényel. A hatékony alkalmazás érdekében a technikai, 
gazdasági, szociális és környezeti elemzésekhez szükséges más eszközökkel is támogatni kell az LKM-t. A 
Bizottság által kifejlesztett ilyen eszközök közé tartozik a Környezeti Hatáselemzés, a Nemek Szerinti 
Hatáselemzés, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Hatáselemzés. 

A módszer el nye, hogy egyszer bbé teszi: 

a logikus célrendszerek kialakítását, és az egyes szintek közötti kapcsolatok meghatározását, 

a kit zött célok elérésének mérését, 

a projekt hatókörén kívül es , de a projekt sikeres megvalósítása szempontjából fontos tényez k 
nyomon követését. 

Az LFA módszer alkalmazásának végeredményeként áll el  a logikai keretmátrix, amely 16 téglalapban 
foglalja össze a projekt szempontjából legfontosabb információkat: 

miért kerül végrehajtásra a projekt (beavatkozási logika) 

mit szeretne elérni a projekt (beavatkozási logika és indikátorok) 

ezt hogyan tervezi elérni a projekt (tevékenységek, eszközök) 

milyen küls  tényez ket kell figyelembe venni (feltételezések és kockázatok) 

hol találjuk meg a projekt értékeléséhez szükséges információkat (ellen rzés forrásai) 

milyen eszközökre van szükség (eszközök) 

mekkora a projekt költségvetése (költségek) 

milyen el feltételezéseket kell teljesíteni a projekt elindításához (el feltételezések). 

Stakeholder = érintett 

A stakeholderek azon szervezetek, személyek
összessége, akik 

közvetve befolyásolhatják a projekt 
megvalósítását,  

közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,  

döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák 
azt, 

részt vesznek a projektben, 

a közszférában dolgozó érintett végrehajtók, 

 projekt végs  kedvezményezettjei  

A stakeholder analízis lépései: 

1. Az érintettek azonosítása 

2. Információgy jtés az érintettekr l 

3. Az érintettek céljainak azonosítása 

4. Az érintettek er s és gyenge pontjainak 
elemzése 

5. Az érintettek stratégiájának 
meghatározása 

6. Az érintettek viselkedésének elemzése 

7. Cselekvési terv kidolgozása 
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A logframe kitöltése napjainkban már szinte minden pályázat elkészítéséhez követelmény, azonban nem 
szabad rugalmatlan és akadályt jelent  eszközként kezelni. A logframe-t nem pusztán mechanikus eljárások 
összessége, hanem egy gondolkodást segít  eszköz.  

A logframe-t emellett dinamikus eszköz is, amelyet a projekt fejl désével és a körülmények változásával 
párhuzamosan újra kell értékelni, és felül kell vizsgálni.  

Az LFA módszer, azáltal, hogy összehozza az érdekcsoportokat az elemzési szakaszban a problémák, célok 
és stratégiák megvitatására, arra ösztönzi az érdekelteket, hogy gondolják át saját elvárásaikat és azt, hogy 
azok hogyan valósíthatóak meg. A célok világos meghatározásával és hierarchikus besorolásával 
lehet séget ad a projekttervek bels  logikájának ellen rzésére, biztosítva ezáltal azt, hogy a tevékenységek, 
eredmények és célok kapcsolódjanak egymáshoz.  

A tervezéshez szükséges a projekt megvalósíthatóságát befolyásoló kritikus feltételezések és kockázati 
tényez k azonosítása, valamint a projekt monitoringjához és értékeléséhez szükséges mutatók és 
információs források meghatározása. Mindezek az információk egyetlen dokumentumban kerülnek 
összegzésre. 

A vertikális logika 
 
A logframe egy négy oszlopot és 
négy sort tartalmazó mátrix.  

 

A vertikális logika segítségével 
beazonosíthatóak a projekt 
tevékenységek, tisztázhatóak az 
okozati összefüggések és 
meghatározhatóak a projekt-
menedzser befolyásolási körén 
kívül es  fontos feltételezések, 
illetve kockázatok. 

A horizontális logika 
 

A horizontális logika a projekt 
hatásai és a projekt által felhasznált 
er források mérésével áll 
kapcsolatban, a f bb indikátorok 
(mutatók) és azok ellen rzéséhez 
szükséges források 
meghatározásán keresztül. 

 

 

 

 

Az alábbiakban részletesen – a javasolt kitöltés sorrendjében – mutatjuk be a logframe mátrix egyes 
oszlopait. 

4.4.1. Az els  oszlop: Beavatkozási logika 
A logframe mátrix els  oszlopát intervenciós logikának (vagy beavatkozási logikának) nevezik, amely 
megadja a projekt alapjául szolgáló stratégiát. Ez a projekt magyarázó leírása a logframe-ben használt mind 
a négy intervenciós hierarchia szinten. 

Az eszközök (fizikai és nem fizikai) teszik lehet vé a tevékenységek megvalósítását. 

A tevékenységek megvalósításával érhet ek el az eredmények. 

Az eredmények együttesen érik el a projekt célt. 

A projekt cél hozzájárul az átfogó célok megvalósulásához. 

 Beavatkozási 
logika Indikátorok Indikátorok 

forrása Feltételezések 

Átfogó célok 
    

Projekt cél 
 
 

   

Eredmények 
 
 

   

Tevékenységek 
 
 

Eszközök Költségek  

    El feltételek 
 

 Beavatkozási 
logika Indikátorok Indikátorok 

forrása Feltételezések 

Átfogó célok 
    

Projekt cél 
 
 

   

Eredmények 
 
 

   

Tevékenységek 
 
 

Eszközök Költségek  

    El feltételek 
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4.4.2. A negyedik oszlop: Feltételezések / kockázatok értékelése 
Egy projekt sikere gyakran nemcsak a projekt 
beavatkozásain múlik, hanem bizonyos küls  tényez kön, 
illetve konkrét feltételezéseken is, amelyek kívül esnek a 
projekt hatáskörén. A küls  tényez k brainstorming 
(ötletbörze) révén határozhatóak meg a logframe minden 
egyes szintjére vonatkozóan. A projekt beavatkozásokon 
túl a sikerhez szükséges egyéb tényez k az alattuk lév  
sorban találhatóak, így a feltételezések és kockázatok 
oszlop egy szinttel lentebb kezd dik, mint a másik három 
oszlop. 

A feltételek feltárásában alulról felfelé haladunk, mégpedig 
olyan logika mentén, hogy minden szinten azt keressük, 
hogy az adott szinten elért eredmények, hatások mellett a 
következ  szint céljának teljesüléséhez mire van még 
szükség.  

Ha az el feltételek teljesülnek, akkor elkezd dhet 
a tevékenységek megvalósítása; 

Ha a tevékenységek megvalósultak és az ezen a 
szinten lév  feltételezések igaznak bizonyulnak, 
akkor létrejönnek az eredmények; 

ha ezek az eredmények és ezen szint feltételei 
teljesültek, akkor elérjük a projekt célt; 

ha a projekt cél megvalósult és a szinthez tartozó 
feltétezések teljesülnek, akkor a projekt hozzájárul 
az általános célok eléréséhez. 

A feltételezések meghatározását követ en a kívánt helyzet formájában kell azokat megfogalmazni. Ilyen 
módon lehet vé válik ellen rzésük és értékelésük a feltételezési algoritmus segítségével. A feltételezések 
vizsgálatának logikai folyamatát a következ  ábra foglalja össze.  

Feltételek elemzése 

 

A folyamat els  lépése, hogy megvizsgáljuk az adott feltétel fontosságát a projekt szempontjából. 
Amennyiben a feltétel nem fontos, akkor az adott feltétellel nem foglalkozunk tovább. 

Amennyiben a vizsgált feltétel fontos, akkor következ  lépésként bekövetkezésének valószín ségét 
vizsgáljuk meg. Itt három esetet különböztetünk meg: 

ha a bekövetkezés biztos, akkor a logframe-ben nem szerepeltetjük a feltételt, mivel az adottságnak 
vehet ; 

IGEN 
NEM 

Teljesülni 
fog? 

Majdnem biztosan 
IGEN Ne vegyük be a LKM-ba! 

Valószín leg IGEN Vegyük be a LKM-ba! 

Valószín leg NEM Át tudjuk-e tervezni a projektet úgy, 
hogy ez ne legyen feltétel? 

IGEN NEM 

Tervezzük át a projektet, adjunk hozzá további 
tevékenységeket szükség szerint! 

Gyilkos tényez , a projekt. 
valószín leg megvalósíthatatlan 

Fontos a feltétel?

A célok hierarchiája 
1. Az átfogó célok azok a célok, amelyek 

a projekt hosszú távú hatásai mutatják 
be az érintettekre vonatkozóan. Ezeket 
a célokat a projekt önmagában nem 
tudja elérni, elérésükhöz szükség van 
további projektek megvalósítására is. 

2. A projekt cél az a konkrét cél, amit a 
projekt megvalósításával közvetlenül el 
kívánunk érni. Minden projektnek csak 
egy konkrét célja lehet. 

3. Az eredmények a projekt keretében 
végrehajtott tevékenységek „termékei”, 
a projekt megvalósítása után 
rövidtávon létrejönnek. (Az 
eredményeket be kell sorszámozni.) 

4. A tevékenységek azok a lépések, 
amelyeket az eredmények elérése 
érdekében meg kell tenni. (A 
tevékenységeknek kapcsolódni kell az 
eredmények sorszámához: pl. 1.1., 
1.2. stb). 
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ha az adott feltétel bekövetkezése valószín , akkor a tényez t figyelni kell; 

amennyiben valamely fontos feltétel bekövetkezése nem valószín , úgy meg kell kísérelnünk 
átalakítani a projektet. Ha ez nem sikerül, úgy a projekt nem megvalósítható, az ötlet elbukott. 

A fenntarthatóságot biztosító tényez ket is figyelembe kell venni a logframe-ben. Egy projektr l akkor 
mondható el, hogy fenntartható, ha azt követ en is hasznokat/el nyöket kínál a kedvezményezetteknek, 
miután az adományozói segítségnyújtás f  része véget ért. 

4.4.3. A második oszlop: Objektíven ellen rizhet  mutatók 
Az objektíven ellen rizhet  mutatók megmutatják, hogy a a logframe egyes szintjein elhelyezked  célokat 
sikerült-e teljesíteni vagy sem. E mutatók alapján kerülhet sor a megfelel  monitoring rendszer 
kidolgozására. A logframe ezen oszlopában kerülnek meghatározásra a beavatkozási logika oszlopban 
meghatározott célok, eredmények elérésének mérésére szolgáló indikátorok.  

Az átfogó célok mérésére szolgáló indikátorok a hatásindikátorok; 

A konkrét cél mérésére szolgáló indikátorok az eredmény indikátorok;   

A projekt eredményének mérését az output indikátorok teszik lehet vé.  

A legalsó sorban kerülnek feltüntetésre az eszközök, er források. Az er források közé a tervezett 
tevékenységek elvégzéséhez és a projekt irányításához szükséges emberi, anyagi és pénzügyi er források 
tartoznak. 

A mutatók relevanciája SMART kritériumrendszerrel vizsgálható, amely az angol Specific, Measurable, 
Available, Relevant, Time-bound szavak rövidítése, azaz a jó indikátorok jól meghatározottak, mérhet ek, 
hozzáférhet ek viszonylag elfogadható költségek mellett, relevánsak az érintett célok szempontjából, és 
id szakhoz, id ponthoz kötöttek.  

Az objektíven ellen rizhet  jelz  azt jelenti, hogy az ugyanazon mutatót mér  különböz  személyek 
ugyanazokat a mérési eredményeket kapják meg. 

Az indikátorok olyan objektíven mérhet  jelz számok és specifikációk, melyek az eredmények mennyiségi 
(db, f , m, m2, m3, tonna, Ft, % …), min ségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, 
helyre, témára utaló jelz ), vagy id beni (állandó, id szakos, … évi) meghatározását adják. 

Az eredményhez, a projekt célhoz és az átfogó célhoz tartozó indikátorokat egyaránt meg kell határozni. Ha 
valamely kit zött célhoz nem tudjuk megmondani, hogy kinek, mennyit, milyen min ségben, mikorra, hol 
valósítjuk meg, a célkit zést át kell fogalmaznunk.  

Specific (specifikus): arra és els sorban arra a jellemz re vonatkoznak, amelyhez hozzárendeljük
ket, és az adott jellemz r l kell  mélységben és részletességgel szolgáltat információt. Az egyes

célkit zésekhez rendelt mutatók esetében a specifikusság azt jelenti, hogy az adott mutató valóban
hiteles, és „zajtól mentes” képet ad az adott célkit zés megvalósulásáról.  

Measurable (mérhet ): azon indikátorok gyakorlati felhasználhatósága, amelyekhez nem tudunk
számértéket rendelni, csekély.  Az indikátorok számszer síthet sége, mérhet  formában történ
meghatározása alapvet  fontosságú. 

Available (elérhet ek, rendelkezésre állnak): fontos, hogy az adott indikátor értékére vonatkozó
információhoz hozzá lehessen férni, létezzen vagy létre lehessen hozni egy olyan információs
rendszert, melyb l az adott indikátorra vonatkozó információ kinyerhet .  Ezen kritériumnak nem csak
elméletben kell teljesülnie, hiszen a folyamatos adatgy jtés megvalósíthatósága múlik ezen, így az
indikátor meghatározásánál figyelembe kell venni azt is, hogy milyen költségekkel, er feszítésekkel
lehet megszerezni az indikátorra vonatkozó értékeket. Az információ megszerzésének ráfordításainak
arányban kell állniuk az információ hasznosságával.  

Relevant (releváns): az indikátornak a felhasználás szempontjából fontos és hasznos információt kell
hordozniuk 

Time-bound (id höz kötött): az id höz való viszony két szempontból is jelent s az indikátorok
esetében.  Egyrészt egyértelm  kell, hogy legyen az az id pont vagy id horizont, amire egy adott
mutató vonatkozik: melyik hónapra, melyik évre szóló adatról van szó, egyes célértékeket milyen
id távon kívánunk megvalósítani, stb. Másrészt mind a tervezés, mind a végrehajtás optimalizálásához
elengedhetetlen, hogy a leíró jelleg  mutatók az id szer , id ben is valóságh  állapotot ábrázolják. 
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A második oszlop legalsó négyzetébe kerülnek a projekt megvalósításához szükséges eszközök, 
er források. Az er források közé a tervezett tevékenységek elvégzéséhez és a projekt irányításához 
szükséges emberi, anyagi és pénzügyi er források tartoznak.  

4.4.4. Harmadik oszlop: Ellen rzési eszközök  
Ebben az oszlopban az kerül feltüntetésre, hogy az objektívan mérhet  indikátorokhoz szükséges 
információk, adatok honnan szerezhet k be, hol találhatóak. Az ellen rzési eszközök révén a mutatókat 
illetve mér számokat rögzítik, és a projekt-menedzsment illetve az értékelést végrehajtó személyek 
rendelkezésére bocsátják.  

Meg kell határozni egyrészt a formát, másrészt azt, hogy kinek kell információkat biztosítania, harmadrészt 
pedig azt, hogy milyen rendszerességgel kell biztosítani azokat. 

A hatások mérésére leggyakrabban a bels  nyilvántartásokból és a hivatalos statisztikákból nyerhet  
információkat használhatjuk, de gyakran szükség van önálló adatgy jtésre is. Ebben az esetben fontos 
szempont, hogy megbízható, de nem nagyon költséges felmérési módot válasszunk. 

Az alsó sorban kerülnek meghatározásra a projekt megvalósításának (az eszközöknek) a költségei és azok 
forrásai (támogatás, saját er , partnerek, hitel). Sorra vesszük, hogy a beavatkozási stratégia egyes 
szintjeinek teljesítéséhez mire lesz szükségünk. Amennyiben ezzel rendelkezünk, beírjuk a „források” 
mez be. Forrás lehet a készpénzben vagy már lekötött hitelben meglév  sajáter , a rendelkezésre álló 
épület, berendezés, már meglév  engedélyek, tervek, emberi er források, stb. 

A projekthez szükséges eszközök és források pontos megbecslése érdekében részletesen meg kell 
határozni a tervezett tevékenységeket és az irányításhoz szükséges tevékenységeket. 

5. AZ EU HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEINEK ÉRVÉNYESÍTÉSE  
A projektek létrehozásának fázisában elengedhetetlen, hogy beszéljünk azokról a követelményekr l, 
amelyeket minden egyes projekt (legf képpen az EU által támogatott projektek) esetében érvényesíteni kell, 
ám ezeket a szempontokat Magyarországon jelenleg nehezen tudják értelmezni és a projektek 
végrehajtásakor alkalmazni. Az ún. horizontális követelmények érvényesítésér l van szó, amelyek nélkül 
egyre kevésbé számíthatunk arra, hogy projekttervünk támogatást nyer. 

Az Európai Unió Bizottsága az általa is támogatott fejlesztések esetében alapvet  követelményként 
fogalmazta meg az ún. horizontális elvek, mint a fenntartható fejl dés (környezetvédelem) és az 
esélyegyenl ség következetes érvényesítését. 

A horizontális elvek érvényesítése különösen projekt szinten jelent komoly kihívást, tennivalókat. Szükséges, 
hogy minden pályázó bemutassa a horizontális elvek érvényesülését egyrészt a pályázatában, másrészt – 
amennyiben a projekt kiválasztásra kerül – a kés bbi el rehaladási jelentéseiben. 

A környezetvédelem érvényesítése az infrastruktúra-fejlesztési, és vállalkozás-fejlesztési, az 
esélyegyenl ség érvényesítése a humáner forrás-fejlesztési és vállalkozás-fejlesztési projektek esetében 
különösen fontos. 

5.1. Az esélyegyenl ség érvényesítése 
Az egyenl tlenségek megszüntetése és az egyenl ség el mozdítása a férfiak és n k között a közösségi 
politika egyik központi elve. Az esélyegyenl ség beépítése a különböz  szakmapolitikákba az Amszterdami 
Szerz désben megfogalmazott új kötelezettségek alapján többé már nem esetleges, hanem kötelez . Erre 
épülve a Strukturális Alapokra vonatkozó általános szabályokat tartalmazó rendelet a hazai gyakorlat 
számára új megközelítést ad a n k és férfiak közötti esélyegyenl ség biztosítása terén. Ennek megfelel en 
az esélyegyenl ségi megközelítést a Strukturális Alapok programozásának és felhasználásának egészében 
be kell mutatni. Ez érinti egyrészt azokat a törekvéseket, melyek támogatják az egyenl séget és a n k 
segítését célzó speciális intézkedéseket, másrészt minden, a férfiak és n k helyzetére hatással lév  
szakterület aktív és hatékony bevonását már a tervezési szakaszban. 

A férfiak és n k közötti esélyegyenl ség biztosítása mellett az Európai Unióban irányelvként 
megfogalmazódott az egyenl  bánásmód elve. Az egyenl  bánásmód meger sítése, a diszkrimináció elleni 
közösségi fellépés er sítése érdekében a 2000. év folyamán a tagállamok két irányelvet fogadtak el. Az 
egyik a faji és etnikai alapon történ  diszkrimináció általános tilalmáról rendelkezik, míg a másik irányelv a 
foglalkoztatás és képzés területére vonatkozó egyenl  bánásmód általános kereteit teremti meg. Ebb l is 
látszik, hogy a közösség intézményei igen aktívak voltak az elmúlt években a rasszizmus, az idegengy lölet, 
a faji alapú diszkrimináció elleni küzdelemben. Az Európai Unió külön nyilatkozik a fogyatékos emberekkel 
kapcsolatos diszkrimináció tilalmáról az Alapvet  Jogok Chartájában. 
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Az esélyegyenl ség érvényesítése Magyarország szempontjából is alapvet  jelent ség . Fontos, hogy 
minden állampolgár – köztük a n k, a fogyatékkal él  emberek, vagy a roma emberek – számára 
megteremt djön az esélyegyenl ség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, 
a lakhatás és közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 
munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és szórakozási lehet ségek területén.  

Az esélyegyenl ség átfogó célként történ  megjelenítése megköveteli, hogy minden, a Nemzeti Fejlesztési 
Terv keretében finanszírozást igényl  projekt esetében mérlegelésre kerüljön, hogy az milyen mértékben 
érvényesíti az esélyegyenl ség szempontjait. Ebb l a szempontból az egyes projekteket, tevékenységeket 
három f  csoportba sorolhatjuk be: 

Az esélyegyenl ség szempontjából pozitív projektek, amelyeknek els dleges céljuk az 
esélyegyenl ség javítása, célcsoportjuk a n k és a hátrányos helyzet  csoportok Ilyen lehet például 
a fiatal anyák részére szervezett, a munkába való visszatérést segít  speciális képzés; vagy a 
szociális gazdaság fejl dését támogató projekt.  

Esélyegyenl ség-orientált projektek: bármely projekt, amelynek nem els dleges célja az 
esélyegyenl ség javítása, de hozzájárul ahhoz. Figyelembe veszi pl. a n k, férfiak és a hátrányos 
helyzet  csoportok különböz  igényeit, a projekt tartalmaz különböz  ösztönz ket az 
esélyegyenl ség el segítése érdekében és hozzájárul az esélyegyenl ség leküzdéséhez és az 
esélyegyenl ség fejlesztéséhez férfiak és n k között, a hátrányos helyzet  csoportok esetében 
azokon a területeken, amelyekre a projekt hatással van. Ide sorolható például egy tömegközlekedési 
projekt, amely különösen a saját közlekedési eszközzel nem rendelkez  hátrányos helyzet  
csoportok tagjait segíti, illetve amely integrálja a komplex akadálymentesítés szempontjait (pl. 
rámpa, piktogram, hangos lámpa, stb.) 

Az esélyegyenl ség szempontjából semleges projektek: bármely projekt, amely nem járul hozzá az 
esélyegyenl ség javításához.  

Az esélyegyenl ség érvényesülése az alábbiak szerint vizsgálható: 

A humáner forrás-fejlesztési projekteknél: biztosítja-e a projekt, hogy a képzési és 
munkalehet ségek eljussanak a hátrányos helyzet  csoportokhoz? 

Infrastruktúra-fejlesztési projekteknél: hogyan fogja a projekt garantálni a fizikai infrastruktúra 
fejlesztésével, a közlekedés fejlesztésével, illetve az információs és kommunikációs technológia 
hozzáférésével az elmaradott települések elszigeteltségének csökkentését. 

Vállalkozás-fejlesztési projekteknél: biztosítja-e a projekt az atipikus foglalkoztatást (pl. 
részmunkaid t, rugalmas megállapodásokat a munkavállalók számára, hogy ezáltal b vüljön a 
munkavállalók lehetséges összetétele). 

5.2. A környezetvédelem érvényesítése 
A hazai környezetpolitika részér l lényeges törekvés (és egyben brüsszeli elvárás is), hogy a fejlesztések a 
környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelésen túlmen en teljesítsék a fenntarthatóság 
követelményeit. Más szóval, a konkrét projekteknek a fejlesztési célkit zések teljesítése mellett 
környezetvédelmi eredményt, hozadékot is fel kell mutatniuk, ezáltal is segítve a környezetpolitika ágazati és 
regionális integrációját. A környezetvédelem horizontális célként való megjelenítése hivatott biztosítani, hogy 
azok a projektek részesüljenek támogatásban, amelyek megel zik, illetve a lehet  legkisebb mérték re 
csökkentik a környezeti költségeket.  

Ugyancsak biztosítani kell a „szennyez  fizet” elv érvényesülését E kívánalom szorosan kapcsolódik a 
program/projekt monitoring feladatokhoz: biztosítani kell, hogy a fejlesztések környezeti, ökológiai hatásai 
nyomon követhet k legyenek, s t, amennyire lehetséges, a monitoring a kés bbiekben a projektek 
környezet-orientált pályára állítását is segítse. 

A Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból finanszírozott fejlesztéseket három f bb típusba sorolhatjuk: 
gazdasági, vállalkozási (termel ) típusú intézkedések; infrastrukturális intézkedések; humán fejlesztés típusú 
intézkedések. Mindhárom kategóriánál els dleges elvárás a környezetvédelem szempontjainak 
érvényesítése. Ez az elvárás leginkább a termel  és az infrastrukturális intézkedések esetében egyértelm , 
míg a humán fejlesztés típusú intézkedéseknél áttételesen – például a környezettudatosság er sítésén 
keresztül – jelentkezik. 

Minimális elvárás, hogy a pályázók és kedvezményezettek a hatályos környezetvédelmi jogszabályok 
követelményeit betartsák, emellett ugyanakkor törekedni kell a projektek környezeti teljesítményének 
optimalizására.  
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Egyes beruházások, létesítmények tervezésekor fel kell tenni a kérdést, hogy a tervezett tevékenység nem 
környezetvédelmi engedély köteles-e. Azoknál a tevékenységeknél, amelyek megvalósítása várhatóan 
jelent s környezeti hatásokkal járhatnak, környezeti hatásvizsgálatot kell végezni, aminek alapján a 
területileg illetékes környezetvédelmi felügyel ség az érintett szakhatóságok és önkormányzatok 
bevonásával dönt az engedélyezhet ségr l. Jelenleg hazánkban a környezeti hatásvizsgálat elvégzését 
törvény írja el , és kormányrendelet határozza meg a környezetvédelmi engedély-köteles tevékenységek 
körét. Olyan tevékenységek ezek, amelyek káros anyagok kibocsátásával járnak, vagy nagy a 
területigényük, esetleg valamilyen fokú védelem alatt álló területen valósulnának meg, vagy bármi más 
módon veszélyeztethetik környezetüket. A fentebb megnevezett kormányrendeletben a tevékenységek 
felsorolásán túl – a vonatkozó EU irányelvek alapján – megtalálhatók az engedélyezési eljárás részletei, 
valamint a környezeti hatásvizsgálat tartalmára vonatkozó követelmények.  

A különféle intézkedések, projektek környezeti teljesítménye az anyag-, energia-, víz- és 
hulladékgazdálkodáson, a logisztikai igények mérséklésén, a természeti értékek, a terület- és a táj 
fenntartható kezelésén, valamint az egyéni és vállalati környezeti szemlélet el mozdításán keresztül 
javítható. 

A környezetvédelem érvényesítése különösen az infrastruktúra-fejlesztési projekteknél, a nagy ipari, 
kereskedelmi beruházások esetében kiemelt jelent ség .  
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FELHASZNÁLT IRODALOM: 
 
 
I. Modul: Munkaer piaci mentorok kompetenciái 

 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Foglalkozási 
Rehabilitációs Titkárság: Munkaer piaci Segít Szolgálat  piaci Segít  
Szolgálat – Módszertani kézikönyv [Budapest, 2003]  

 CompLex Jogtár Plusz 2008 

 
 
II. Modul: Munkaügyi ismeretek 

 Foglalkoztatáspolitikai ismeretek – Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium [Budapest, 2004]  

 Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (http://www.afsz.hu) 
szerepl információk felhasználásával 

 CompLex Jogtár Plusz 2008 

 
 
III. Modul: Munkaügyi támogatások rendszere 

 Foglalkoztatáspolitikai ismeretek – Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium [Budapest, 2004]  

 Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (http://www.afsz.hu) szerepl  
információk felhasználásával 

 CompLex Jogtár Plusz 2008  
 
 
IV. Modul: Európai Uniós támogatáspolitikai alapismeretek 

 A kohéziós politika 2007-2013 Kommentátorok és hivatalos szövegek – 
Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala [Luxemburg, 
2007]  

 Az európai Alapok felhasználása Magyarországon a 2007-2013-as 
id szakban – Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara [Budapest, 
2007]  

 EU vonal (www.euvonal.hu) szerepl  információk felhasználásával 

 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.nfu.hu) szerepl  
információk felhasználásával 

 Új Magyarország Fejlesztési Terv (Magyarország Nemzeti Stratégiai 
Referenciakerete 2007-2013) – A Magyar Köztársaság Kormánya [Az 
Európai Bizottság döntésének dátuma : 2007 május 7.]  
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V. Modul: Projektmenedzsment 

 Hogyan készítsünk pályázatot? – Foglalkoztatási projektek tervezése – 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium [Budapest, 2004]  

 Projekttervezés, pályázatkészítés, projektvégrehajtás – Tempus 
Közalapítvány [Budapest, 2004]  

 A pályázás alapjai – Tempus Közalapítvány [Budapest, 2004]  

 Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerébe – Közigazgatási 
Intézet [Budapest, 2005]  

 Ponácz György Márk: A projekttervezés módszertana (PowerPoint 
bemutató) – Tempus Közalapítvány [Budapest, 2005]  

 K vágó Zoltán: Projekt-tervezési technikák (PowerPoint bemutató) – 
Tempus Közalapítvány •Budapest, 2003]  

 Radács Edit: Regionális üzleti trendek (PowerPoint bemutató) – 
Budapesti M szaki Egyetem [Budapest, 2006]  

 Márton György: Az európai uniós pályázatok követelményrendszere és 
lebonyolítása (PowerPoint bemutató) – Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Kht. [Pécs, 2003]  
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