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1

Lépés –Váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben

Alsómocsolád Község Önkormányzata, "Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben"
címmel, az EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek című pályázati felhíváson 240,1 millió forint európai uniós
támogatást nyert, mely a projekt összköltségének 100 %-a.
„Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben” program jövőképe az élhető és fejlődő
Észak- Hegyhát, mely magában foglalja azt itt élők életesélyeinek és életminőségének
javítását, az ehhez szükséges kompetenciák szintjének emelését, a jelenlévő szociális
hátrányok leküzdését, a települések népességmegtartó képességének javítását, a szektorközi
együttműködések erősítését,- bővítését, a humán közszolgáltatások színvonalának javítását,
az atipikus foglalkoztatás és képzés, a közösség,- és egészségszervezés, valamint tanácsadás
eszközrendszerének térségi igényekre való kidolgozását, működtetését, társadalmasítását.
A program célja a mikrotérség társadalmi tervezés módszertanával létrehozott, konszenzuson
alapuló humán fejlesztési stratégiájának megvalósítása, a települési és térségi identitás
erősítése, az erőforrások aktivizálása és fejlesztése, az állampolgári aktivitás növelése és
partneri együttműködések generálása.
„Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben” program megvalósítása 2018. március 01én indult, a projektidőszak 36 hónapjában többek között megvalósításra kerül 11 képzés, 22
különböző típusú rendezvénycsoport mintegy 360 eseménye, lehelőség nyílik 4 különböző
tanácsadási szolgáltatás igénybevételére, megújul 6 közösségi színtér, elkészül 6 darab
tanulmány, közöttük a térség bűnmegelőzési startégiája.
A projekt megvalósítója Alsómocsolád Község Önkormányzata, konzorciumban Bikal Község
Önkormányzatával, Kisvaszar Község Önkormányzatával, Mágocs Város Önkormányzatával,
Mekényes Község Önkormányzatával, Nagyhajmás Község Önkormányzatával és Nagyhajmás
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával.
A társadalomban történő változások miatt a társadalmi beilleszkedési lehetőségek jelentősen
megváltoztak. Az elmúlt évtizedekben általában stabilitásra törekvő, kockázatot alig, vagy
egyáltalán nem vállaló életforma alakult ki, amely éppúgy jelentkezett a gyermek iskola és
pályaválasztásában, mint az állás és munkavállalásban, a lakóhelyválasztásban, a családok
általános életvezetési stratégiáiban.
A projekt előkészítése során az Észak-Hegyháti Mikrotérség foglalkoztatóival és
álláskeresőkkel foglalkozó szervezeteivel folytatott egyeztetés során kiderült, hogy a
munkadók munkaerő kereslete kielégíthető lenne a térségben rendelkezésre álló
munkanélküli lakosaival, vagy a közfoglalkoztatottakkal. Ehhez szükséges az álláskeresők
(illetve a most még tanuló, vagy GYES-GYED érintett) illetve a munkáltatók összekapcsolása.
Ennek érdekében a projekt folyamatosan frissülő humánerőforrás-térkép adatbázis
létrehozását tervezi, elősegítve, hogy a hátrányos helyzetben élők elhelyezkedhessenek,
valamint megismerjék a munkaerő-piaci igényeit és annak megfelelő szakmát tanulhassanak.
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A munkaerő piaci térkép kapcsolódik a Foglalkoztatási Paktum keretében megvalósítandó
duális szakképzési és felnőttképzési klaszterhez segítve a leghátrányosabb helyzetű
álláskeresők foglalkoztatását és társadalmi felzárkózását.
A Munkaerőpiaci térkép célja, hogy a "Lépés-Váltás" konzorcium településein található
nonprofit szervezetek, piaci és szakmai szereplők, önkormányzatok, képzési intézmények és
potenciális munkavállalók bevonásával felmérje a munkaerőpiac valós igényeit, valamint a
rendelkezésre álló szabad munkaerőt.
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2
2.1

Munkaerő piaci környezet
Kereslet kínált a munkaerő piacon

2.1.1 Általános trendek
2.1.1.1 Foglalkoztatottak
A munkaerő-felmérés szerint a 15–74 éves foglalkoztatottak száma 2018 III. negyedévében az
I. negyedévi 4 millió 435 ezer, illetve a II. negyedévi 4 millió 475 ezer után 4 millió 487 ezer
volt. Ez az év első három negyed évében az előző év azonos időszakához képest a
folyamatosan szűkülő munkaerő-kínálat ellenére is még mindig 1,2, ezen belül a III.
negyedévben 0,8%-os növekedést jelentett.
A III. negyedévben a 15–64 éves népesség foglalkoztatási rátája 69,5%-nak felelt meg, 0,8
százalékponttal meghaladta a tavalyi III. negyedévit. A növekedés fele azonban a nevezőt
jelentő 15–64 éves népesség létszámának csökkenéséből adódott. A 23 ezer fős létszámbővülés fő forrását az emelkedő nyugdíjkorhatár miatt a munkaerőpiacon maradó
többletkorosztály és a potenciális munkaerő-tartalékba tartozók jelentették.
A férfiak és a nők foglalkoztatottsága – eltérő családi szerepeikből következően – jelentősen
különbözik. Mivel kedvezménnyel, a rájuk irányadó nyugdíjkorhatár előtt csak a nők tudnak az
ellátás irányába kilépni, az utóbbi években a férfiak foglalkoztatási rátája a nőkét meghaladó
ütemben nőtt, ezáltal a két nem foglalkoztatási rátája közötti rés szélesedett.
2018 I–III. negyedévében a 20–64 éves nőknek 66,7%-a volt foglalkoztatott, szemben az ilyen
korú férfiakat jellemző 82%-kal. A hazai elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak
létszámnövekedése lényegesen meghaladta az összes foglalkoztatottét. Az év első három
negyedévében előbbi 2,6, utóbbi 1,2%-kal nőtt, mivel a gazdasági fellendülés eredményeként
a korábbi közfoglalkoztatottak nem jelentéktelen részének sikerült piaci munkahelyet találnia,
és emellett folytatódott a munkaerő-felmérésben külföldi munkahelyet megjelölők
létszámának csökkenése is. Így a hazai elsődleges munkaerőpiacon 2018 I–III. negyedévében
összességében 107 ezerrel dolgoztak többen, mint 2017 azonos időszakában, 2010 óta pedig
összesen 606 ezer új, hazai, nem támogatott formában működő munkahellyel lett több.
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1. ábra - A 15–74 éves foglalkoztatottak létszáma és a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája1

Az évközi munkaügyi megfigyelés vonatkozási körét jelentő legalább 5 főt foglalkoztató
vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából
jelentősebb nonprofit szervezeteknél 2018 I–III. negyedévében a közel 130 ezer
közfoglalkoztatottal együtt 3 millió 118 ezren álltak alkalmazásban. Ez 1,3, illetve
közfoglalkoztatottak nélkül számolva 2,7%-os létszámnövekedést jelentett az előző év azonos
időszakához viszonyítva. A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál az 5 ezer
közfoglalkoztatottal együtt 2 millió 137 ezren dolgoztak, 2,7%-kal többen, mint egy évvel
korábban. A költségvetési szektor – a közel 113 ezer közfoglalkoztatottal együttes – 820,5
ezres létszáma 2,9%-kal volt kisebb, mint a 2017. azonos időszaki, míg közfoglalkoztatottak
nélkül számolva a létszámnövekedés
1,5%-os volt. Az adatszolgáltatásra kijelölt nonprofit szervezetek 161 ezer főnek adtak munkát,
ebből 12 ezren közfoglalkoztatottként dolgoztak. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak
létszáma 1,1%-kal, közfoglalkoztatottakkal együtt 2 millió 795 ezerre, a nem teljes
munkaidőben foglalkoztatottaké 2,3%-kal, 323 ezerre nőtt.
A KSH évközi munkaügyi megfigyelésébe bevont szervezeti körben 2018 I–III. negyedévében
közfoglalkoztatottként dolgozók létszáma 23%-kal, 130 ezer fő alá csökkent. Miközben a
minimálbér 8%-kal emelkedett, a közfoglalkoztatási bér 2018-ban nem változott. Ez és a
munkaerő-kereslet növekedése felgyorsíthatta a közfoglalkoztatottak átlépését az elsődleges
munkaerőpiacra. Az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés ösztönzése továbbra is
prioritást élvez, ennek jegyében például novembertől az elhelyezkedési juttatás összege
duplázódott.

1

Statisztikai Tükör, Munkaerőpiaci folyamatok, 2018. I–III. negyedév
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2. ábra - A közfoglalkoztatottak létszámának alakulása2

A közfoglalkoztatásért felelős Belügyminisztérium (BM) adminisztratív nyilvántartáson alapuló
és így teljes körű adata szerint az év első három negyedévében a közfoglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma 140 ezer főnek felelt meg, 24%-kal kevesebb az előző év azonos
időszakinál. A csökkenő tendencia nagyjából az év egészében érvényesült, azaz a nyári
időszakot korábban jellemző szezonális létszámfelfutás ebben az évben elmaradt. A vizsgált
időszak utolsó hónapjában, 2018 szeptemberében az átlagos közfoglalkoztatotti létszám 122
ezer főnek felelt meg (az érintett létszám, azaz az adott hónapban legalább egy napot
közfoglalkoztatottként dolgozóké 130,7 ezer volt). Közel négytizedük lakhelye Borsod-AbaújZemplén (19,5%) illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (19,4%) volt, további egytizedük
Hajdú-Bihar megyében élt. Az elsődleges munkaerőpiacra történő kilépés valószínűsége a
lakóhely mellett mindenekelőtt a korábbi munkatapasztalattól és a képzettségtől függ. A
közfoglalkoztatottak között így a szakképzettséggel vagy magasabb iskolai végzettséggel
rendelkezők létszáma az átlagosnál gyorsabban csökken, emiatt az iskolai végzettség szerinti
összetétel folyamatosan romlik: nő azok aránya, akiknek csak jelentős képzési befektetés
esetén lehet esélyük a kilépésre.
2.1.1.2 Munkaerő-kereslet
A KSH üresálláshely-statisztikája 2018 eddig eltelt időszakában is a munkaerő-kereslet
folyamatos növekedését jelezte. Az évközi munkaügyi adatgyűjtés megfigyelési körébe tartozó
munkáltatók az I. negyedévben 79,4 ezer olyan üres, vagy a közeljövőben megüresedő
álláshelyet jelentettek, amelyek mielőbbi betöltése érdekében már lépéseket tettek (pl.
közvetítő céghez fordultak, hirdetést tettek közzé). Ez a szám a II. negyedévben 83,6 ezerre, a
III. negyedévben 87,7 ezerre emelkedett.
A III. negyedévben a versenyszféra legalább 5 főt foglalkoztató munkáltatóinál 63,2 ezer
álláshely várt betöltésre, 18%-kal több, mint az előző év azonos negyedévében. Az összes
álláshelyhez viszonyítva a legtöbb betöltetlen állás továbbra is az adminisztratív és
szolgáltatást támogató tevékenység nemzetgazdasági ágban2 volt, ahol az összes álláshely
5,2%-a várt betöltésre. A meghirdetett mintegy 9,2 ezer állás több mint fele szakképzettséget

2

Statisztikai Tükör, Munkaerőpiaci folyamatok, 2018. I–III. negyedév
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nem igénylő egyszerű foglalkozás. Az üres állások száma a feldolgozóiparban 22,9 ezerre, a
kereskedelemben 8,1 ezerre, az építőiparban 5,9 ezerre nőtt.
Hazánkhoz hasonlóan az unióban is nő a betöltésre váró álláshelyek száma és aránya. A
legutolsó, már publikált adat szerint 2018 II. negyedévében száz álláshelyre 2,2 betöltésre váró
jutott,3 mintegy 20%-kal több, mint egy évvel korábban. Az üres álláshelyek aránya továbbra
is Csehországban a legmagasabb, ahol százból átlagosan 5,4 betöltetlen volt, míg a másik
pólust a tartósan válság sújtotta Görögország jelenti, 0,7 üres álláshelyével. Magyarország –
Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság mellett – 2,7%-os értékével az ötödik legnagyobb
üres álláshelyaránnyal rendelkező tagország
2.1.1.3 Munkanélküliek, potenciális munkaerő-tartalék
2018 I–III. negyedévében az ENSZ szakosodott munkaügyi szervezete az ILO4 definíciója
szerinti munkanélküliek5 átlagos száma 174 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,7% volt. Előbbi 23
ezerrel alacsonyabb az egy évvel korábbinál, miközben a ráta 0,5 százalékponttal csökkent. A
munkanélküliség átlagos időtartama az év harmadik negyedévében 15,1 hónapnak, a tartósan
munkanélküliek aránya 40,4%-nak felelt meg.
3. ábra - Az üres álláshelyek száma a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások körében3

A területi különbségek a munkaerőpiaci helyzet általános javulásával párhuzamosan
változatlanul jelentősek. Miközben a munkanélküliségi ráta 2018 III. negyedévében már négy
(Győr-Moson-Sopron, Heves Komárom-Esztergom és Veszprém) megyében is 2% alatt volt,
addig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 8,7%-ot mértek, annak ellenére, hogy a megyében
továbbra is jelentős a közfoglalkoztatotti munkahelyek száma.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál 2018 I–III. negyedévében átlagosan 259,3 ezer
álláskeresőt tartottak nyilván, 11%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A nyilvántartott
álláskeresők száma az év első felében folyamatosan csökkent, majd a III. negyedévben a
szezonális, illetve a közfoglalkoztatási munkalehetőségek szűkülése miatt enyhén nőtt.

3

Statisztikai Tükör, Munkaerőpiaci folyamatok, 2018. I–III. negyedév
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2018-ban a regisztrált álláskeresők már több mint 54%-a részesült vala-milyen pénzbeli
ellátásban, többségük az évek óta változatlan összegű (havi 22 800 forintot jelentő) szociális
ellátást kapta. Míg a csökkenő álláskeresői létszám ellenére az álláskeresési járulékot
igénybevevők száma lényegében konstans, addig a szociális ellátások közé tartozó
foglalkoztatást helyettesítő támogatást egyre kevesebben kaptak.
Csökkent azok száma is, akik a KSH munkaerő-felmérésében munkaerő-piaci státusként
„munkanélküli”-t jelöltek meg. 2018 I–III. negyedévében átlagosan 287,5 ezren sorolták be
magukat ebbe a kategóriába, nagyjából a 2014. azonos időszaki létszám fele.
A munkanélküliek, az alulfoglalkoztatottak, a dolgozni szándékozó, de munkát aktívan nem
kereső, vagy a rendelkezésre állás kritériumát nem teljesítő inaktívak együtt alkotják az uniós
definíció szerinti potenciális munkaerő-tartalékot. E kategóriába 2018 III. negyedévben 316
ezren tartoztak, ebből 36 ezren – mint alulfoglalkoztatottak – a foglalkoztatottak között is
szerepeltek.
4. ábra - A potenciális munkaerő-tartalék alakulása, 2018. III. negyedév4

2.1.1.4 Inaktívak
2018 vizsgált időszakában a munkavállalási korúnak tekintett (15–64 év közötti) inaktívak
száma, részben demográfiai okból, részben a nyugdíjkorhatár folyamatos emelésének
következtében 3,6%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A 15–64 éves inaktívakból 617
ezren voltak a nyugdíjasok, illetve járadékosok, létszámuk elmaradt a tanulók ugyancsak
csökkenő számától (632 ezer). Az elhelyezkedési esélyek javulásának köszönhetően
folyamatosan mérséklődik a munkakeresés hiánya miatt inaktívnak minősülő, de valamilyen
munkanélküli ellátásban részesülők száma is, miközben a többi kategóriát kismértékű
létszámnövekedés jellemzi.
2.1.1.5 Bruttó kereset
A keresetek 2018. évi alakulásában a kedvező gazdasági folyamatok és a munkaerőért folyó
verseny erősödése mellett szerepet játszott a minimálbér további emelése és a közszféra

4

Statisztikai Tükör, Munkaerőpiaci folyamatok, 2018. I–III. negyedév
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újabb szegmenseit érintő keresetrendezés. 2018. január 1-jétől a minimálbér mintegy 8%-kal,
138 ezer forintra, a garantált bérminimum 12%-kal, 180,5 ezer forintra emelkedett. A
minimálbér-emelés az átlagkeresetet növelő hatás mellett hozzájárul a gazdaság szürke
zónájának kifehérítéséhez is. A több évre szóló keretmegállapodás értelmében nőtt a
versenyszféra állami tulajdonú szervezeteinél dolgozók keresete, míg a költségvetési
intézményi körben az egészségügy és szociális gondozás területére fókuszáltak az ez évi
keresetrendezési intézkedések.
A 2018. I–III. negyedévi 11,7%-os bruttó keresetnövekedés üteme alig maradt el az előző évi
12,8%-ostól. A magas keresetnövekedési ütemhez mintegy 1 százalékponttal járult hozzá az
elsődleges munkaerőpiacra érvényes minimálbér kevesebb mint 60%-ával díjazott
közfoglalkoztatottak létszámának 23%-os csökkenése. Így az intézményi munkaügy-statisztika
által megfigyelt körben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó keresete az első
három negyedévben átlagosan 324,1 ezer, közfoglalkoztatottak nélkül számba véve 335,9 ezer
forint volt.
2018 I–III. negyedévében a versenyszféra legalább 5 fős vállalkozásainál alkalmazásban állók
bruttó átlagkeresete (az itt alkalmazott néhány ezer fő közfoglalkoztatott nélkül számolva)
335,8 ezer forintnak felelt meg, ami 10,7%-os növekedést jelent az előző év azonos
időszakihoz viszonyítva.
Az átlagot jelentősen meghaladva, 15,8%-kal nőttek a keresetek a versenyszféra dominálta
nemzetgazdasági ágak közül az ingatlanügyleteknél, amelyet (13,4%-kal) az adminisztratív és
szolgáltatást támogató tevékenység nemzetgazdasági ág követett, ahová többek között a
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek is be vannak sorolva. Az építőiparban a
minimálbéremelés önmagában is jelentős keresetfelhajtó hatású. Emellett a keresetek
színvonalára az építőipari kapacitások iránti túlfűtött kereslettel párosuló egyre jelentősebb
szakemberhiány is hat. Ezek a tényezők a keresetek 12,5%-os növekedését eredményezték,
azonban 246,7 ezer forintos kimutatott bruttó kereseti átlagával az építőipar így is a
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás után a versenyszféra második legrosszabbul fizető
nemzetgazdasági ágának számít. A szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban a 11,4%-os
keresetnövekedési ütemhez számottevően járult hozzá az, hogy a MÁV, a Magyar Posta,
illetve a regionális közlekedési vállalatok dolgozói a több évre szóló bérmegállapodás
értelmében ez év januárjától is átlagosan 13–14%-os emelésben részesültek. A versenyszféra
foglalkoztatási szempontból legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ágában, a feldolgozóiparban
a keresetnövekedés üteme megegyezett a szférára jellemző átlaggal, ezen belül az egyes
iparcsoportok keresetnövekedési üteme viszonylag szűk sávban, 8,5 és 12,4% között
szóródott. Kivételt csak a gyógyszergyártás jelentett a 3,5%-os ütemével, ami részben abból
következett, hogy itt a magas kereseti átlag miatt a minimálbér emelésének nincs hatása,
illetve, hogy a tavalyi bázishoz képest 2018-ban a nem rendszeres kereseti rész fajlagos
összege csökkent.
Bár a növekedés üteme (7,1%) elmaradt a versenyszféra átlagától, a pénz-ügyi, biztosítási
tevékenység nemzetgazdasági ág 600,6 ezer forintos bruttó keresete kiugrónak számít, igaz,
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ebből a rendszeres kereseti rész 85%-os részesedése kisebb az átlagosnál. A második
legjobban fizető nemzetgazdasági ág az információ és kommunikáció volt (557,5 ezer forintos
átlag), ahol a versenyszféra átlagától alig elmaradó 10,2%-os növekedési ütem részben az
informatikai szakemberekért folyó versenynek köszönhető. A feldolgozóiparon belül ipari
csoportonként tekintve a bruttó átlagkereset 835 ezer forint (kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás)
és 212,8 ezer forint (textília-, ruházati-, bőr- és bőrtermék gyártása) között mozgott. A
rendszeres kereseti rész különbsége kisebb, mint a teljes kereseté, a két szélső érték 638,7
ezer és 206,4 ezer forint volt.
A költségvetési szektorban a bruttó kereset növekedési üteme a közfoglalkoztatottak
létszámcsökkenéséből adódó változásokat figyelmen kívül hagyva 2018 I–III. negyedévében
0,5 százalékponttal elmaradt a versenyszférára jellemzőtől. Ennek hátterében elsősorban az
áll, hogy a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágban
augusztus és szeptember hónapokban a nem rendszeres kereset az előző évinek csak töredéke
volt. Ezzel a két szféra kereseti viszonyára az utóbbi években jellemző konvergencia megtörni
látszik. A közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágban
dolgozók keresete a három költségvetési terület közül annak ellenére is a legmagasabb, hogy
itt vannak arányaiban a legtöbben azok, akik az elmúlt évtized keresetkorrekciós
intézkedéseiből eddig még kimaradtak. A 70,3 ezer (többségében „egyenruhás”) fizikai
dolgozó az év első három negyedévében bruttó 356,8 ezer forint, a 196 ezer szellemi 418,8
ezer forint bruttó keresetben részesült. A nemzetgazdasági ágon belül 2018-ban is több
területen került sor fizetésrendezésre. Így tovább nőttek a bírói, ügyészi alapilletmények,
júliusban a fegyveres testületek dolgozói kaptak a több évet átfogó intézkedés sorozat utolsó
ütemeként 5%-os emelést, míg az uniós projektek sikeres zárásához kapcsolódóan március–
áprilisban a központi közigazgatásban jelentős összegű jutalom kifizetésére került sor. Az
oktatásban dolgozók 318,2 ezer forintos kereseti átlagát, illetve 9,1%-os keresetnövekedési
ütemét alakító tényezők közül a legnagyobb súlyú a felsőoktatásban dolgozó oktatók és
kutatók 2016 őszén induló és több éven átívelő bérrendezése volt. Ennek keretében 2018.
január 1-jétől átlagosan újabb 5%-kal emelkedett az állami fenntartású felsőoktatási
intézményekben foglalkoztatott oktatók, kutatók garantált illetménye, a közoktatásban
viszont növekvő feszültséget okoz, hogy a keresetnövekedés ütemét nem a mindenkori
minimálbérhez igazítják. Az utóbbi másfél év legjelentősebb keresetkorrekciós
intézkedéseinek címzettjei a humán egészségügy, szociális ellátás nemzetgazdasági ágba
tartozó költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak voltak. 2017 novemberétől a
szakorvosok és kórházi szakgyógyszerészek 100 ezer, a nem szakvizsgázott kollégáik 50 ezer
forintos emelésben részesültek, míg az egészségügyi szakdolgozók keresete átlagosan 12%-kal
nőtt. Ezt 2018 januárjában egy újabb, átlagosan 8%-os emelés követte. 2018 I–III.
negyedévében így a humán egészségügyi ellátás területén dolgozók bruttó keresete 18,5%-kal
meghaladta az egy évvel korábbit, a szociális területen dolgozóké pedig 9,4%-kal emelkedett.
Az előbbi terület bruttó kereseti átlaga így 336,7 ezer, az utóbbié 233,1 ezer forintra változott.
A rendeletileg meghatározott bértételek változatlansága mellett a közfoglalkoztatottak bruttó
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kereseti átlaga az évközi munkaügyi statisztika által megfigyelt körben 82,0 ezer forintnak
felelt meg, azaz csak minimálisan haladta meg a legalacsonyabb kvalifikációs kategória 81 550
forintos tételét. Ez átlagosan 54 700 forintos nettó jövedelmet jelentett számukra.
A költségvetési intézményeknél és a delegált állami feladatokat ellátó nonprofit
szervezeteknél dolgozók közül 2011 óta keresetbe nem számító kompenzációban
részesülhetnek azok, akiknek a nettó keresetét a 2011. és 2012. évi jövedelemadó-, illetve
járulékszabály-változások csökkentették. 2018-ban ezt az induló közel 400 ezres létszám
töredéke, mintegy 80 ezer fő vette igénybe, a költségvetési intézményeknél 8,2 ezer, a
nonprofit szervezeteknél pedig átlagosan 7,4 ezer forint összegben.
2.1.1.6 Foglakoztatás átalakulása
A munkaerő piaci kereslet áttekintése előtt fontos tisztázni, hogy az elmúlt évtizedben jelentős
változások következtek be. A munkaerő piac egy évtizeddel ezelőtt elsősorban a
foglalkoztatási jogviszonyban ellátandó munkavégzésre irányult. Mostanra azonban a
lakossági szolgáltatások (például: építőipar, szakmunkák, kertészet, ingatlan üzemeltetés)
területe és a vállalkozások, szervezetek számára nyújtott tanácsadói, valamint adminisztratív
szolgálatások (például: tanácsadás, pályázatírás, könyvelés, humán szolgáltatások, projekt
feladatok) területe is bekerült a munkaerőpiacra. Ezen a területen a munkát keresők
elsősorban vállalkozóként jelennek meg, nem foglalkoztatási jogviszonyt keresnek, hanem
projekteket, amelyekben értékesthetik munkaerejüket, tudásukat, kapacitásukat. A
„freelancer”-nek, szabadúszónak nevezett munkavállalási forma nem új jelenség, de
folyamatosan növekszik és egyre nagyobb részt jelent a munkaerőpiacból.
A szabadúszó az az ember, aki nem alkalmazottként, hanem alvállalkozóként vagy megbízási
szerződéssel dolgozik, csak egyes projektekben vesz részt, nem kötődik cégekhez. A
szabadúszó a külsős szakember, egyetlen céghez vagy munkaadóhoz sem kötődik szorosan,
szabadon választja meg, milyen munkát vállal el. Ennek a munkának nagy előnye a
rugalmasság, hiszen a dolgozó általában maga osztja be az idejét, a cég pedig csak arra
kíváncsi, hogy határidőre meglegyen, amit a szabadúszó bevállalt.
Szabadúszó lehet akár egy cukrász is, aki beszállítja a termékeit az éttermeknek, vagy akár egy
kézműves, aki boltokkal áll kapcsolatban, de emellett az internetes piacokon is árulja a
termékeit. A házi gondozást vállaló ápoló szintén lehet „freelancer”, de a nyelvtanár és a
grafikus is. Fontos, hogy olyan szakma művelője legyen az illető, ahol a „több lábon állás”
megoldható.
Ennek a munkaformának a legnagyobb hátránya az, hogy a megbízások eseti jellege miatt
nehezen lehet a jövedelmet kiszámítani – ha nincs munka, nincs bevétel. Emellett a
dolgozónak önmagának kell befizetnie a járulékokat, nincs cafetéria, táppénz és szabadságra
sem lehet menni.
Az ENSZ munkaügyi szervezetének 2015-ös adatai szerint világszerte a dolgozók 17
százalékának van teljes munkaidős szerződése. Európában azért a többség még konkrét
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cégnek, szervezetnek dolgozik, de a trendek azt mutatják, ez változhat. Magyarországon is
érezhető, hogy a pályájuk elején lévő fiatalok, illetve a céges keretektől megcsömörlött,
tapasztalt munkavállalók között emelkedik a szabadúszó életmódot választók száma.
A szabadúszók számának dinamikus növekedésében komoly szerepe van a technológia
fejlődésének, ami a korábbiaknál sokkal több szakma képviselői számára tette lehetővé, hogy
az alkalmazotti lét helyett valami mást válasszanak. A trend áttörésében fontos szerepe van a
megosztás gazdaságának is, amelynek szereplői (köztük az Uber és az Airbnb) tömegek
számára kínálták fel az önfoglalkoztatás lehetőségét.
Az Egyesült Államokban számuk jelenleg kb. 55 millió, az USA munkaerejének 35%-a, becsült
bevételük 1000 milliárd USD. Európában 2013-ban 8,9 millióan dolgoztak ebben a formában.
2.1.2 Térségi trendek
A munkaerőpiacon országosan és helyben jelentős változások zajlottak a rendszerváltást
követő közel 30 évben.
A következőkben a „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” TOP-5.1.1-15BA1-2016-00001 Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv 2017 helyzetelemzése alapján
emelünk ki fontos tendenciákat, tényeket a megye munkaerő piaci helyzetére vonatkozóan.
„Az egykori nehézipari központi szerep megszűnésével a munkaerő-piacon tömegesen
jelentek meg az alacsony képzettségű, vagy nem megfelelő, nem keresett szaktudással
rendelkező munkavállalók. A magasabb hozzáadott értéket előállító vállalkozások számára
ezért sem volt vonzó Baranya megye.”
„Az elvándorlás hatása a munkaerő kínálat struktúráját is megváltoztatta, mivel elsősorban a
fiatalabb, valamivel az átlag képzettség feletti képzettségű, piacképesebb szaktudással
rendelkező, dolgozni is képes és hajlandó emberek költöztek el az ország több lehetőséget
kínáló térségeibe, vagy külföldre. Ez azt eredményezte, hogy a megyében maradt lakosságban
növekszik az idősebb, alulképzett, vagy nem piacképes szaktudással rendelkezők aránya.”
„A Hegyháti, Sellyei és Siklósi járások területén a legfeljebb általános iskolai végzettségűek
aránya 50% felett van a nyilvántartott álláskeresők között. A legmagasabb, 58%-os arányt a
Hegyháti járásban regisztrálták”
„A teljes Baranya megyére vonatkoztatva elmondható, hogy a népesség felénél többen nem
dolgoznak állandó bejelentett munkahelyen. Ez az adat azért fontos, mert ez mutatja meg a
függőségi arányt a megyében. Ebben a mutatóban természetesen szerepel az inaktív
munkaképes korúak, a regisztrált álláskeresők, valamint a munkaképes kor alatt vagy felett
lévők száma is. Amennyiben ebből kivesszük Pécs és a Pécsi járás mutatószámait, sokkal
rosszabb képet kapunk a megye maradék területére vonatkoztatva.”
„Ez azt jelenti, hogy egy foglalkoztatottól több, mint egy ember függ átlagosan”.
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A Hegyháti, Sellyei és Siklósi járások területén a legfeljebb általános iskolai végzettségűek
aránya 50% felett van a nyilvántartott álláskeresők között. A legmagasabb, 58%-os arányt a
Hegyháti járásban regisztrálták.
5. ábra - Nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása (%)5

Az általános gazdasági és munkaerő-piaci helyzetet tekintve jelentős eltérések mutatkoznak
az egyes járások között. A 8,5%-os megyei átlagos munkanélküliségi mutatóhoz képest a
Pécsváradi járás és a Pécsi járásban az álláskeresők aránya csak 6,1 és 6,3%. A Bólyi, Komlói és
Szentlőrinci járásban 7,5-8%-os, még mindig a megyei átlag alatti. A Mohácsi járásban 10,5%,
a Hegyháti és Szigetvári járásban egyaránt 13,2% az álláskeresők aránya. A legrosszabb
helyzetű a Siklósi járás 14,7% és a Sellyei járás 15,8%-os álláskeresői rátával.
2.1.2.1 A vállalkozások helyzete
Bíztatónak tűnt a 2011 – 2013 közötti tendencia, amikor is a regisztrált vállalkozások száma
nőtt. 2013 óta azonban megállt a növekedés, egy dinamikus egyensúly jött létre a
vállalkozások alapítása és megszűnése (elköltözése) tekintetében. A megye egészére nézve a
vállalkozások tevékenység besorolás szerinti megoszlásának maximuma a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat; a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és a kereskedelem,
gépjárműjavítás tevékenységi ágakban van.
Társas vállalkozások tekintetében 90 százalék feletti a 10 főnél kevesebb munkavállalót
foglalkoztató mikrovállalkozások aránya, a 200 fő felett foglalkoztató közepes, vagy
nagyvállalkozások pedig kevesebb, mint 1 százalékkal vannak jelen Baranya megyében.

5
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 Foglalkoztatási
Stratégia és Akcióterv 2017
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2.1.2.2 Gazdálkodási szerkezet
Baranya megyében az iparban tevékenykedő gazdasági szervezetek aránya csak 4 százalék. Az
iparban foglalkoztatottak, valamint a jövőben várható új munkahelyek száma az ipari
szektorban nagyon alacsony.
Az élelmiszeripar és feldolgozóipar szempontjából már nagyobb esélyei vannak Baranya
megyének a fejlődésre. Ennek lehetőségét a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban
tevékenykedő gazdasági szervezetek megyei szinten kiemelkedően magas száma adja meg. A
megye gazdaságfejlesztési stratégiájában ezt az ágazatot érdemes kiemelten kezelni, mert egy
kitörési pont lehet.
2.1.2.3 A vállalkozásokon belül az önfoglalkoztatás helyzete
A mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások gazdasági súlya jelentős, viszont túlnyomó
többségük önálló vállalkozóként működik. Ezért nagy részüket a rendszer nem működő
vállalkozásnak minősíti. Az agrárágazat eltartó képességének becslésénél azt is figyelembe kell
vennünk, hogy az ilyen önálló vállalkozások gyakorlatilag önfoglalkoztatást jelentenek.
Amennyiben az ilyen önálló vállalkozók lehetőséget kapnának a vállalkozás fejlesztésére, nagy
számuk miatt jelentős foglalkoztatási potenciált jelenthetnének Baranya megyében.
6. ábra – Vállalkozások megoszlása járások szerint (db)6

2.1.2.4 A Hegyháti Járás munkaerőpiaci helyzete
A megelőző 3 évben a nyilvántartott álláskeresők száma (2015-ben 830 fő) egy kisebb mértékű
növekedés után nem túl jelentősen, de csökkent. A 3 év alatt folyamatosan csökkent a 180
napnál régebben nyilvántartottmunkakeresők száma. Arányuk 2015-ben az összes
nyilvántartott álláskeresőkhöz mérten 54,6% volt. Ez magas értéknek számít.
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2016 októberében a becsült gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva a nyilvántartott
álláskeresők aránya 14,5%, míg a munkavállalói korú népességhez viszonyítva 8,1% volt. Ezek
az adatok azt mutatják, hogy a Hegyháti járás a megye leghátrányosabb helyzetű járása
foglakoztatási szempontból.
A hátrányos helyzetű célcsoportok arányában a fiatal korosztálynál és a megváltozott
munkaképességűek csoportjánál egyértelmű volt a csökkenés a megelőző 3 évben A 25 évnél
fiatalabb nyilvántartott álláskeresők aránya az összes nyilvántartott álláskeresőhöz viszonyítva
16,4% volt. Ez a meglehetősen jó érték a különböző foglalkoztatási programoknak volt
köszönhető. A megelőző 3 évben az 50 évnél idősebb nyilvántartott álláskeresők aránya
először nőtt, majd enyhén csökkent és így 2015-ben 26,6% volt, amely közel megfelel a megyei
átlagnak.
7. ábra – Nyilvántartott álláskeresők a Hegyháti Járásban (fő)7
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A megelőző 3 évben a 365 napon túl nyilvántartott álláskeresők aránya először jelentősen
csökkent, majd 2015-ben 34,1% volt, amely nagy érték a megyei átlaghoz viszonyítva. A
megváltozott munkaképességű nyilvántartott álláskeresők aránya a 3 év alatt folyamatosan
csökkent, 2015-ben 2,4% volt.
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8. ábra – Nyilvántartott álláskeresők a Hegyháti Járásban, nem szerinti megoszlás (fő)8
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2016 novemberében a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező nyilvántartott
álláskeresők aránya 58,3% volt. Ez megyei szinten a legnagyobb arányt jelenti. A szakiskolát,
szakmunkásképzőt végzettek aránya csak 20%, míg a szakközépiskolai, technikumi
végzettséggel rendelkezőké 10,4% és a gimnáziumi végzettségűeké 3,8%.
9. ábra – Nyilvántartott álláskeresők a Hegyháti Járásban, kor szerinti megoszlás (fő)9
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55 év és felette

Összességében a középfokúnak tekintett képzésben részesültek aránya alacsonyabb a megyei
átlagnál. A felsőfokú végzettségű nyilvántartott álláskeresők aránya 1,5%. Mint a többi járás
esetében, az alacsony arány a népességben jelen lévő felsőfokú végzettségűek nagyon kis
számából adódik.
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10. ábra - Nyilvántartott álláskeresők a Hegyháti Járásban, képzettség szerinti megoszlás
(fő)10
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Statisztikai adatok:





Lakónépesség: 12 405 fő
Gazdaságilag aktív népesség (becslésen alapuló adat): 5 010 fő
Nyilvántartott álláskereső 796 fő
12 hónapnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskereső: 251 fő
1. táblázat - Kérdőíves felmérés adatai11
Megkérdezettek száma
Megkérdezettek aránya az álláskeresőkhöz viszonyítva
Képzettség – legfeljebb 8 általános
Képzettség – érettségi nélküli szakiskola, szakmunkásképző
Szakközépiskolai érettségi
Gimnáziumi érettségi
Felsőfokú képzés (BA, BSc)
30 év alatti
30-49 év közötti
50 év feletti

148 fő
18,5%
40 fő
67 fő
34 fő
2 fő
5 fő
37 fő
46 fő
65 fő

(100%)
(27%)
(45%)
(23%)
(1,5%)
(3,5%)
(25%)
(31%)
(44%)

Felmérés szerinti állásajánlatok száma: 84 fő
Állásajánlatok aránya az álláskeresők %-ában: 10,5 %
Betanított munkás: 3 fő
Szakmunkás: 60 fő
Szakközépiskolai végzettségű: 12 fő
Egyéb tanfolyam, jogosítvány 9 fő

10
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Összesítés: A munkaerő iránti kereslet a felmérésben szereplő teljes munkaerő keresletre
vonatkoztatva (84 fő) betanított munkás esetén 0,3%, szakmunkás (esetleg 2 éves OKJképzéssel rendelkezők) esetén 71%, a szakközépiskolai végzettség esetében 14%.
2. táblázat - Szakmai igényfelmérés - Hegyháti járás12
Szakma
Festő
Forgácsoló
Gépész
Gépkocsivezető (teherautó)
Gipszkartonszerelő
Hegesztő
Kőműves
Lakatos
Óvónő
Segédmunkások (kőroppantáshoz)
Szakács
Szociális gondozó
Uszodamester
Úszómester
Villanyszerelő
Festő
Forgácsoló
Gépész
Gépkocsivezető (teherautó)

Iskolai végzettség
szakmunkás
szakmunkás
felsőfokú
jogosítvány megfelelő szintje
szakmunkás
szakmunkás
szakmunkás
szakmunkás
szakközépsikola / felsőfokú
betanított
szakmunkás
szakközépiskola
megfelelő tanfolyam
megfelelő tanfolyam
szakmunkás
szakmunkás
szakmunkás
felsőfokú
jogosítvány megfelelő szintje

Fő
2
5
5
4
2
20
2
20
2
3
3
10
1
3
2
2
5
5
4

A válság időszakában kiemelkedő munkanélküliség jelentősen csökkent, a munkaerőpiaci
kereslet nőtt, de ez a vidéki térségben is csak bizonyos területeken jelent új és biztos hátterű
foglalkoztatást.
Az önálló vállalkozások száma a megyében a legmagasabb a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
halászat területén. 14375 bejegyzett önálló vállalkozás 2018 szeptemberében (STADAT 2018.
június 30). Ennek értelmezéséhez tudnunk kell, hogy az őstermelők is ebbe a kategóriába
számítanak.
Specifikus, releváns jellemzők a Baranya Paktum elemzésében:
 A Hegyháti járás gazdasági szerkezetét megvizsgálva látható, hogy az ipar részaránya
alacsony, a szektorban tevékenykedő vállalkozások részesedése az építőiparral együtt
sem éri el a 10%-ot az összes regisztrált vállalkozáshoz viszonyítva. A mezőgazdasági
ágazat abszolút túlsúlyban van a járásban regisztrált gazdasági szervezetek között.
 A Hegyháti járás nemcsak Baranya megye, hanem az ország egyik leghátrányosabb
helyzetű járása. Településszerkezete aprófalvas, közlekedési viszonyai kedvezőtlenek.

12
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Az ipar telepítési tényezői hiányosak, továbbá a turizmus lehetőségei sem megfelelően
kihasználtak.
A térségből a fiatalok és a szakképzett munkaerő elvándorlása következtében
kiemelkedően magas (58,3%) a regisztrált álláskeresőkön belül az alacsony
végzettségűek (legfeljebb 8 általánost végzettek) aránya.
Helyi munkalehetőségek hiányában magas és egyre növekvő a munkavállalás miatt
naponta ingázók száma is. A foglalkoztatottak 46%-a a lakóhelyétől eltérő településre
jár dolgozni. Főbb irányok: Pécs, Komló, Dombóvár, Kaposvár.
Néhány hektáros iparterülete (3 betelepült vállalkozóval) van a járási székhely
településnek, de ipari park címe nincsen a területnek.
Hangsúlyos: mezőgazdaság, élelmiszeripar, építőipar, gépipar.
Idegenforgalom, vendéglátás gyakorlatilag nincsen.

Fontosnak gondoljuk a Paktum által megfogalmazott jelen és jövőbeni lehetőségek, stratégiai
és operatív javaslatok bemutatását is.
Foglalkoztatási helyzet, adottságok
 Mindhárom hangsúlyos terület munkaerőhiánnyal küzd.
 A Hegyháti járás foglalkoztatási szempontból is az egyik legrosszabb mutatókkal
rendelkező járása Baranya megyének (alacsony foglalkoztatási szint, magas
munkanélküliség). Ebből következően a közfoglalkoztatásra is nagy igény mutatkozik.
Legnagyobb foglalkoztatók:
 Y Pulyka Kft.
 Sásdi Agro Zrt.
 CAADEX Kft.
Lehetőségek a jelenben
 Elsődlegesen a helyi mezőgazdasági termékek és a falusi turizmus jelenthet kitörési
lehetőséget.
 Lehetősége van arra, hogy kihasználja a nagyvárosok közelségét (ugyanakkor
megnyugtató távolságát is).
 A mágocsi vállalkozói közösség szervezeti és szervezési lehetőségeket biztosít.
Lehetőségek a jövőben
 Ösztöndíjrendszer kidolgozása a fiatalok és a szakképzett munkaerő helyben tartása
érdekében.
 A demográfiai folyamatok és a helyi szükségletek okán egy idősgondozással foglalkozó
intézmény létrehozása.
 Geotermiai lehetőségek gazdasági célú kihasználása (pl. üvegházi zöldségtermelés).
 Felszíni vizek hasznosítása gazdasági célra (halastó vagy mini-erőmű létesítése).
Szükséges stratégiai és operatív lépések

22

Iparterületek, Ipari Park kialakítása.
A vállalkozások működési környezetéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések.
Járási fedett piac kialakítása, ahol a helyi termelők értékesíthetik portékáikat.
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése, a helyi termékek helyben történő
felhasználása érdekében (ami a helyi termék hozzáadott értékét, így jövedelmezőségét
is pozitívan befolyásolja).
 Élelmiszeripari komplex fejlesztések.
 Vállalkozói közösségek szervezése mezőgazdasági és gépipari ágazatok köré.






A Paktum által felvázolt utak részben összecsengenek a jelenleg is meglévő önfoglalkoztatási
formákkal, kezdeményezésekkel, lehetőségekkel.
A legfeljebb 8 általános iskolai végzettségűek közül a járásban a képzésbe bevonandók
összlétszámához viszonyítva legalább 30% legyen OKJ-s, vagy betanító képzés. Legalább 60%
legyen a szakmunkásképzésbe bevonandó álláskeresők aránya, és 60 % legyen a középfokú
átképzésbe bevonandók aránya. A kiválasztott képzéseket az ágazati előrejelzés alapján
félévente kell meghatározni a piaci igényeknek megfelelően.
Az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők aránya a 25 év alattiakéhoz képest magas. Erre, az
50 év feletti célcsoportra tehát érdemes nagyobb figyelmet fordítani a Paktum projekt
megvalósítása során a Hegyháti járásban. Különösen a tartósan munkanélküli, 50 év feletti
korosztály számára fontos, hogy megfelelő mentális gondozásban részesüljön. A legfeljebb
általános iskolai végzettségűek nagyon nagy aránya miatt a szociális kompetenciák fejlesztése
és a különböző, alacsony képzettséget igénylő betanító képzéseknek kell nagyobb szerepet
kapniuk a járásban. Amennyiben a munkahelyek későbbi felmérése (féléves, vagy negyedéves
előrejelzések) azt mutatják, hogy nő más járásokban az alacsony képzettségűek elhelyezkedési
esélye, akkor figyelembe kell venni a mobilitás növelését célzó intézkedések lehetőségét is. A
középfokú képzettséggel rendelkezők esetében nagyobb esély van az elhelyezkedésre, így
ennél a célcsoportnál a munkaadói oldal foglalkoztató képességét javító intézkedések
lehetőségeit kell vizsgálni a járásban.
Mivel a járás foglalkoztatási szempontból a megye átlaga alatti mutatókkal rendelkezik, a
szociális gazdaság erősítése lehet az egyik megoldás a probléma enyhítésére. A helyi termék
és szolgáltatás fejlesztés stratégiájának kidolgozásakor ezt figyelembe kell venni. A legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők magas aránya miatt a mezőgazdasági, vagy
mezőgazdasági terméket feldolgozó szociális szövetkezetek, szociális vállalkozások
támogatásának lehetőségét kell megvizsgálni.
Képzések területén a mezőgazdasági termék és élelmiszer feldolgozó szakirányokat kell
figyelembe venni.
A munkavállalók mobilitására különösen nagy figyelmet kell fordítani az aprófalvas
településszerkezet és a nem megfelelő közlekedési hálózat miatt.
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Az infrastrukturális fejlesztések lehetőségét meg kell vizsgálni a helyi önkormányzatok
bevonásával. Ezek a fejlesztések egyrészt a vállalkozások megjelenését is elősegíthetik,
másrészt önmagukban is munkahely teremtéssel járnak. Ezért az infrastrukturális
fejlesztésekre (pályázati) források feltárása, megszerzése a térség stratégia céljainak egyike
kell legyen.
2.1.3 Magán munkaerő közvetítés piaci helyzete
2.1.3.1 A magán-munkaközvetítők szervezeti adatai
2017. december 31-én 603 db magán-munkaközvetítő székhelyként, 258 db pedig
telephelyként működött, együttes számuk 861 db-ot tett ki. Ez utóbbi adat 0,8%-kal kevesebb
az egy évvel korábbinál.
A 2017-ben összesen 127 db székhely, 96 db telephely kérte nyilvántartásba vételét, 119 db
székhely, 111 db telephely pedig törlésre került a nyilvántartásból. Az adatszolgáltatási
kötelezettségnek eleget tevő székhelyek száma 565 db, a telephelyek száma pedig 247 db volt,
együttes számuk 812 db-ot tett ki. Az adatszolgáltató székhelyek közül 493 db jogi
személyiséggel rendelkező vállalkozás, 42 db pedig jogi személyiséggel rendelkező nonprofit
szervezet volt. A telephelyek körében 232 db jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás,
illetve ezen belül 26 db nonprofit szervezet működött.
A székhelyek közül jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás 14 db, nonprofit szervezet
pedig mindössze 1 db volt e körben. A telephelyeknél jogi személyiség nélküli vállalkozást nem
találunk, nonprofit szervezet pedig 1 db működött. Emellett 15 db székhely és 2 db telephely
egyéni vállalkozás keretében folytatta tevékenységét.
Fontos röviden arról is szót ejtenünk, hogy a 812 adatszolgáltató magán-munkaközvetítőből
495 db végzett ténylegesen közvetítői tevékenységet a tárgyévben. 2016-ben a számuk 476
db volt, tehát összességében 4,0 százalékponttal emelkedett.
Székhely és telephely szerint együttesen nézve az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget
tevő magán-munkaközvetítők 53,1%-a csak belföldre folytatott közvetítést a tárgyévben,
33,4%-uk belföldre és külföldre is egyaránt. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy
2016-hoz képest kissé visszaesett a csak belföldre munkaerőt közvetítők aránya.
A korábbi évekhez hasonlóan a legtöbb magán-munkaközvetítő Közép-Magyarországon
működött, illetve itt nyújtotta be adatszolgáltatását. Ebben a régióban meghatározó szerepe
van a fővárosnak, hiszen az összes működő és adatszolgáltató magán-munkaközvetítő
valamivel több mint 42%-a itt volt megtalálható. Pest megye esetében 6,2% -os (működő) és
5,7%-os (adatszolgáltató) aránnyal találkozhatunk.
Emellett az adatszolgáltató magán-munkaközvetítők szempontjából a Közép-Dunántúl és a
Nyugat-Dunántúl emelhető ki, ahol a szervezetek aránya meghaladja a 10%-ot. A közvetítési
tevékenységet végzők esetében szintén Közép-Dunántúlon, és a Nyugat-Dunántúlon
beszélhetünk 10% fölötti arányról. Közép-Dunántúlon Komárom-Esztergom megyében, a
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Nyugat-Dunántúlon pedig Győr-Moson-Sopron megyében volt a legtöbb adatszolgáltató,
illetve működő magán-munkaközvetítő a 2017. december 31-ei állapot szerint.
2.1.3.2 A magán-munkaközvetítőkhöz forduló munkát keresők adatai
A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy a magán-munkaközvetítőkhöz
forduló munkát keresők száma az utóbbi 10 évet vizsgálva eleinte emelkedést, majd
csökkenést mutatott. 2007-ben számuk 723,4 ezer fő volt, 2017-ben pedig 770,3 ezer
álláskeresőt sikerült regisztrálnunk.
A 2007-ot követő három évben a munkát keresők számának jelentős emelkedése figyelhető
meg. Mindezek után 2011-ben közel felére esett vissza a számuk. 2011-ről 2012-re további
26,1%-os csökkenés következett be, 2013-ban pedig 25,6%-os visszaesést tapasztaltunk az
előző évhez képest. A tárgyévre, vagyis 2017-re 770,3 ezer fő munkakereső szerepelt a magánmunkaközvetítők regisztereiben, amely kisebb mértékű, 13,2%-os emelkedést jelent az előző
évhez viszonyítva.
11. ábra Munkát keresők számának alakulása (fő)13

Az előző évhez viszonyítva a munkát keresők számának jelentős mértékű növekedése
elsősorban Hajdú-Bihar (4,2 ezer fővel), Baranya (3,3 ezer fővel), és Bács-Kiskun megyében
(1,8 ezer fővel) koncentrálódott 2017-ben. Ezzel párhuzamosan bizonyos megyékben nagyobb
mértékű csökkenés zajlott le, így Pest megyében 23,2 ezer fővel, Győr-Moson-Sopron
megyében 20,7 ezer fővel, és Vas megyében 14,7 ezer fővel esett vissza a számuk.
A korábbi évekhez hasonlóan a fővárosban jelenik meg a munkát keresők legnagyobb
hányada, 2017-ben az összlétszám 64,7%-a tartozott ide területileg. Budapestet Veszprém
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követi, ahol a közvetítőkkel kapcsolatba lépő munkavállalók aránya 6,2% (47,6 ezer fő) volt a
vizsgált évben.
A közvetítőkhöz forduló munkát keresők 34,8%-a (267,9 ezer fő) nem rendelkezett, 65,2%-uk
(502,3 ezer fő) pedig rendelkezett munkaviszonnyal a jelentkezés időpontjában. A munkát
keresőknek valamivel több, mint harmada a felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül került
ki 2017-ben, a második pregnáns csoportot pedig azok alkották, akik szakiskolai,
szakmunkásképző végzettséggel rendelkeztek. Ettől arányaiban kissé elmaradva következnek
a gimnáziumi végzettséggel rendelkezők és a szakközépiskolában végzettek, akik 15,7% illetve
11,9%-át tették ki az összlétszámnak. A technikumi végzettségűek aránya 5,3% volt, míg a
legfeljebb 8 általánossal rendelkezőké 6,2%.
3. táblázat - A munkát keresők száma, megoszlása iskolai végzettségenként (2017)14

Az állománycsoportok szerinti összetétel vizsgálata alapján megállapítható, hogy a középfokú,
vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkező munkát keresők száma az előző évekhez
hasonlóan domináns, ugyanakkor 2016-ban a szellemi foglalkozásúak arányában 18,5
százalékpontos növekedés tapasztalható. Mindebből továbbra is érzékelhető, hogy a szellemi
foglalkozásúak aránya a fizikai munkát végzők felett áll, méghozzá nagyobb mértékben, mint
az előző években.
Az összes magán-munkaközvetítőhöz forduló munkavállaló 58,6%-a volt férfi, 41,4%-a pedig
nő. Mindez azt jelenti, hogy az előző évhez viszonyítva emelkedett a nők aránya, a férfiaké
pedig kis mértékben csökkent. A legdominánsabb korosztály a 25-49 év közötti személyeké,
ők tették ki a közvetítők klienseinek 61,5%-át. A legfiatalabb kategóriába a munkát keresők
21,9%-a tartozott, míg a legidősebb korkategóriába tartozók aránya (16,6%) lényegesen nem
változott a tavalyi értékekhez képest.
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Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2017. évi tevékenységéről, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat,
Budapest 2018. november

26

2.1.3.3 A magán-munkaközvetítő szervezetek közvetítéseinek alakulása a 2017. évben
A 2017. évben a magán munkaerő-közvetítők összesen több mint 178,3 ezer közvetítést
(sikeres és sikertelen együtt) végeztek, ebből a sikeres közvetítések száma 45,2 ezer volt. Az
előző év adatával összehasonlítva megállapítható, hogy 2017-ben 26,8 ezer fővel kevesebb
munkát keresőt sikerült elhelyezni.
12. ábra - A sikeres közvetítések számának alakulása 2004-2017 között (fő)15

Az összes sikeres közvetítés több mint fele a fővárosban történt, összesen 30,3 ezer főt sikerült
elhelyezni. Ez a létszám az előző évinél 12,0 százalékponttal nagyobb. Mindez azt jelenti, hogy
míg 2016-ban az 71,9 ezer közvetítés 55,0%-a tartozott ide, idén ez az arány 67,0% volt.
A többi megyében az összes sikeres közvetítéshez viszonyítva az eredményesen munkához
juttatott munkavállalók aránya Baranya és Komárom-Esztergom megyében haladta meg a 3%ot. A legkisebb arányszámokat pedig Nógrád (0,0%), Tolna (0,2%), Békés (0,5%) és Vas (0,6%)
megyékben találjuk.
Érdemes továbbá megvizsgálni, hogy mely megyékben emelkedett/csökkent komolyabb
mértékben a sikeresen közvetítettek létszáma 2016-hoz képest. Jelentősebben SzabolcsSzatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyében emelkedett a sikeresen munkához
jutók száma. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor Vas megyében 98,6%-kal, Nógrád megyében
87,8%-kal, és Pest megyében 56,1%-kal esett vissza a sikeresen kiközvetített munkavállalók
száma. Összességében azt mondhatjuk, hogy a megyék többségében a növekedés folyamata
volt a mérvadó.
A sikeresen munkához juttatott munkát keresők között a tárgyévben a szellemi foglalkozásúak
voltak többségben, közöttük is az ügyintéző, ügyviteli alkalmazottak. 2016-ban a fizikai
15
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munkások voltak többen, létszámukban 2017-ben visszaesés tapasztalható. A fizikaiak között
továbbra is a betanított munkások és a szakmunkások a pregnáns csoport. A 45,2 ezer sikeres
közvetítés során 27,4 ezer férfi (60,7%) és 17,7 ezer nő (39,3%) elhelyezése valósult meg a
tárgyévben, amely a létszámot tekintve visszaesést jelent mindkét csoportban. Ezzel együtt a
férfiak aránya magasabb értéket mutat az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva.
A legtöbb elhelyezkedett munkavállaló felsőfokú (34,1%), szakmunkásképző és szakiskolai
(24,5%) végzettségű, őket követik a szakközépiskolai (13,4%), a gimnáziumi (10,9%), a nyolc
általános vagy alacsonyabb végzettségűek (10,6%), és végül a technikumi végzettségűek
(6,6%). A 2016. évhez képest ezek az adatok jelentősebben változtak. A legszignifikánsabb
visszaesést a szakközépiskolai végzettségűeknél látjuk (25,0%-pont), míg a felsőfokú
diplomával rendelkezőknél 18,3%-pontos növekedés jelentkezik. Amennyiben
végzettségenként a közvetítettek számának változását nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők esetében inkább emelkedett a sikeresen
közvetítettek száma, míg az alacsonyabb kvalifikációval rendelkezők számának alakulásában
jelentősebb csökkenés tapasztalható az előző évhez hasonlóan.
Az életkori összetételt vizsgálva azt mondhatjuk, hogy a legtöbb sikeresen közvetített
munkavállaló (71,3%) a 25-49 éves korcsoportba tartozott, 18,7% a 25 év alattiakhoz, 10,0%
pedig az 50 év felettiekhez. A 2016-os évhez viszonyítva 67,3%-kal csökkent a 25 év alattiak,
és 21,6%-kal esett vissza a 25-49 éves korkategóriába tartozók aránya, továbbá 9,5%-os
csökkenés következett be a legidősebb korcsoportban. Az egyes korcsoportoknál is látható,
hogy a sikeres közvetítések száma erősen visszaesett, a sikerteleneké pedig emelkedett
mindhárom csoportban a tavalyi évet követően.
A magán-munkaközvetítőknek a legtöbb munkavállalót a korábbi évekhez hasonlóan a
feldolgozóiparba sikerült kiközvetíteni, a tárgyévben a munkavállalók 33,0%-a volt ide
sorolható. Ezen kívül az adminisztráció (12,5%), az információ, kommunikáció (10,5%), a
kereskedelem (6,6%), és a szállítás, raktározás (6,6%) területén történt meg a legtöbb
munkavállaló elhelyezése.
2017-ben az egy évvel korábbihoz képest a feldolgozóiparba sikeresen kiközvetített
munkavállalók aránya 53,6%-os visszaesést mutatott, a vendéglátás területén 85,4%-os, a
szállítás, raktározás ágban pedig 15,5%-os csökkenés volt jellemző. Kiemelkedő, 119,2%pontos növekedés a mezőgazdaság területén mutatkozott, emellett az adminisztráció, az
építőipar, az információ, kommunikáció, az energiaipar, a kereskedelem, és az
ingatlanügyletek területeken látunk jelentősebb emelkedést. Összességében azt mondhatjuk,
hogy a nemzetgazdasági ágak többségében 2017-ben kevesebb munkavállalót sikerült
kiközvetíteni, mint egy évvel korábban.
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13. ábra - A sikeres közvetítések száma nemzetgazdasági áganként, fő (2017)16

A feldolgozóiparon belül a gép, gépi berendezés gyártása ágazatba sikerült a legtöbb személyt
kiközvetíteni, az összes sikeres közvetítés 17,1%-a sorolható ide, amely az előző évhez képest
visszaesést jelent az ágazat szempontjából. Továbbá fontos kiemelni, hogy majdnem minden
feldolgozóipari ágazatban emelkedett, - még ha kis mértékben is -, a kiközvetített
munkavállalók száma 2016-hoz viszonyítva.
A foglalkozási csoportok szerinti megoszlást figyelve kiderül számunkra, hogy az előző évhez
képest jelentősen visszaesett (20,5%-al) a korábban még nagymértékű növekedést mutató
gépkezelők, összeszerelők, járművezetők aránya. 2017-ben a legtöbb munkavállalót a
felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások esetében közvetítették ki
sikeresen a magán-munkaközvetítők, az összes sikeresen közvetített 27,3%-a sorolható ebbe
a foglalkozási főcsoportba. Emellett a szakképzettséget nem igénylő (egyszerű)
foglalkozásokban jutott kereső tevékenységhez a munkavállalók 13,8%-a, továbbá az ipari és
építőipari foglalkozások esetében a kiközvetítettek 10,8%-a.
2.1.3.4 A magán-munkaközvetítők tevékenységének fajlagos mutatói
2017-ben összesen 770,3 ezer munkát kereső kereste fel a tárgyévben tevékenységet végző
495 magán-munkaközvetítőt. Ez a szám 2016-ban 680,6 ezer munkavállalót és 476 magán16
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munkaközvetítőt jelentett. Egy közvetítő cég átlagosan 1,6 ezer esettel (fő/közvetítő)
foglalkozott. Kiemelkedően magas volt ez a mutató Veszprém megyében (3,7 ezer
fő/közvetítő), Somogy megyében (3,8 ezer fő/közvetítő) és Budapesten (2,1 ezer
fő/közvetítő). Hasonlóan az előző évi adathoz, Nógrád megyében találjuk a legalacsonyabb
értéket 2016-ra vonatkozóan.
Összességében a 2016. évhez viszonyítva hasonlóan alakult az egy közvetítőre jutó sikeres
közvetítések száma. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor bizonyos megyékben jelentősebben
emelkedett, illetve csökkent az egy közvetítőre jutó munkát keresők száma, mint például
Hajdú-Bihar megyében, és Vas megyében. Egy-egy közvetítő átlagosan 91,2 sikeres közvetítést
végzett. Egy közvetítőre a legtöbb sikeres közvetítés Heves megyében jutott (236,3 fő/
közvetítő), emellett magas volt még ez a mutató a fővárosban is (125,6 fő/közvetítő).
14. ábra - Az egy közvetítőre jutó sikeres közvetítések száma az összes munkát kereső
körében17

2016-hoz képest a megyék döntő többségében növekedés jellemezte ezt a mutatót,
ugyanakkor országos szinten 39,9%-os visszaesés mutatkozott. A megyék közül kiemelendő
Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya és Csongrád megye, ahol jelentős
növekedést látunk az arányokban.
100 munkát keresőre 2017-ben összesen 5,9 fő/közvetítés jutott, amely 4,7%-ponttal jelent
alacsonyabb értéket a 2016. évinél. Ebben a tekintetben legrosszabbul Veszprém, Somogy,
Hajdú-Bihar és Vas megye magán-munkaközvetítői teljesítettek. Az említett megyékben a
tárgyévben 1-4,2 fő/közvetítő között volt a mutató értéke. Mindemellett megemlítendő egyes
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megyék pozitív mutatója, mely szerint 21-37,5 fő/közvetítő közti értékekkel Nógrád, JászNagykun-Szolnok, Tolna, Csongrád és Heves megye szerepelt.
2.2

Állás vagy munkaerő közvetítés jelenlegi helyzete

2.2.1 Szabályozás
A magán-munkaközvetítők működését a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a törvény alapján kiadott, a munkaerőkölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályozza, továbbá az ezt
módosító Korm. rendeletek: a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet, a 285/2009. (XII. 11.) Korm.
rendelet valamint a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet.
A 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vételt a székhely szerint
illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztálya végzi. A nyilvántartás vezetésén kívül a
foglalkoztatási osztályok látják el a feltételek fennállásával és a tevékenység gyakorlásával
kapcsolatos hatósági ellenőrzést is.
A rendelet évenkénti adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a magán-munkaközvetítőknek
éves tevékenységükre vonatkozóan (5. Melléklet), amely kötelezettséget a tárgyévet követő
év január 31-éig kell teljesíteni. A 2011. évtől a munkaerő-kölcsönzőknek telephelyenként kell
az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztályának a kormányrendeletben meghatározott
adattartalmú adatlapokat eljuttatni.
A munkaerő közvetítésről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet
alapján a magán-munkaközvetítés jelentése a következő: „a kormányhivatal munkaközvetítői
tevékenységén kívül végzett olyan szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy
elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi
állampolgárok Magyarországra való közvetítését is.”
A meghatározás alapján minden olyan tevékenység, amely a munkát keresők és munkát
kínálók közötti kapcsolat létrehozásában segít és támogatja foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létrehozását munkaközvetítésnek minősül. A rendelet a magán-munkaközvetítés
szempontjából foglalkoztatásra irányuló jogviszonyként értelmez minden olyan jogviszony,
amelyben: „a szolgáltatás tárgya természetes személy által ellenérték fejében végzett munka,
ideértve a gyermeknevelő (au-pair) tevékenységet is”. Így a vállalkozás keretében végzett
szolgáltatás nem minősül a rendelet szerint foglalkoztatási jogviszonynak. Tehát ha az adott
munkát a térségben például egy szociális szövetkezet végzi el, a közvetítés nem minősül
munkaközvetítésnek.
A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának több előfeltétele van a rendelet szerint:
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 a magán-munkaközvetítő vagy az általa legalább heti húsz órában munkaviszony
keretében foglalkoztatott alkalmazottja rendelkezzen előre meghatározott
végzettséggel vagy szakmai képesítéssel, gyakorlattal,
 a magán-munkaközvetítő rendelkezzen vagyoni biztosítékkal (500 ezer forint),
 a magán-munkaközvetítő tevékenység végzésére irányuló szándékát a székhelye
szerinti kormányhivatalnak bejelentse,
 rendelkezzen a rendeletben meghatározott irodahelyiséggel,
A magán-munkaközvetítőnek a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31-ig a
telephely szerint illetékes kormányhivatal részére telephelyenként a következő adattartalmú
adatszolgáltatást kell elkészítenie:
 a magán-munkaközvetítő cégre vonatkozó adatok:
 a munkaközvetítések száma a magyar és külföldi állampolgárság szerinti
csoportosításon belül a belföldre, illetve külföldre történt közvetítések leírásával, ezen
belül a sikertelen közvetítések, a folyamatban lévő közvetítések és az eredményes
közvetítések száma alapján nemzetgazdasági ágazat, foglalkozások, állománycsoport
és nemek, korcsoport, iskolai végzettség, nemek és a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony típusa szerinti bontásban;
 a magyar állampolgárok külföldre történt sikeres közvetítéseinek száma a közvetítés
országa szerint állománycsoportonként, foglalkozásonként, nemzetgazdasági
ágazatonként;
 a külföldi állampolgárok külföldre történt sikeres közvetítéseinek száma a közvetítés
országa szerint állománycsoportonként, foglalkozásonként, nemzetgazdasági
ágazatonként;
 a külföldi állampolgárok belföldre történt sikeres közvetítéseinek száma a közvetített
külföldi állampolgár állampolgársága szerint;
 a közvetítést megelőzően munkával rendelkezők és nem rendelkezők száma,
állománycsoportonként, korcsoportonként, nemenként, iskolai végzettség szerint.
 a közvetítettek száma foglalkozásonként, nemenként, állomány-, korcsoport, valamint
nemzetgazdasági ágazat szerint;
 a közvetítést megelőzően munkával rendelkező és nem rendelkező munkanélküliek
száma, állománycsoportonként, korcsoportonként, nemenként, iskolai végzettség,
nemzetgazdasági ágazatok szerint.
2.2.2 Munkaközvetítés folyamata
A munkakeresés és a munkaerő-keresés folyamatára egyaránt jellemző, hogy három esetet
azonosíthatunk be:
Állás, vagy munkakeresés
 Közvetítés
 Munkaerő keresés.
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A munkaközvetítés folyamatára jellemző, hogy nagyszámú állást vagy munkát keresőt és
hasonlóan nagyszámú álláshelyet, munkalehetőséget kell a folyamat eredményeként sikerrel
párosítani.
Az álláshelyet vagy munkalehetőséget meghirdető munkaadók, foglalkoztatók alapvető
elvárása, hogy a legalkalmasabb munkavállaló kerüljön kiválasztásra. Az alkalmasság mellett
azonban más paraméterek (pl. földrajzi elhelyezkedés, mobilitás, képzési lehetőségek,
képezhetőség) is szerepelhetnek a párosítási eljárásban.
A munkát kereső, a foglalkoztató és a közvetítés szerepkörének kapcsolatrendszerét az alábbi
vázlatos ábra segítségével mutatjuk be.
15. ábra - Munkaközvetítés kapcsolati rendszere18

A közvetítés folyamata több csatornán keresztül történik:






a magánszemélyek által, a személyes kapcsolaton alapuló közvetítés esetén,
a munkaerőt keresők saját online felületein,
a Kormányhivatalok megyei vagy járási Foglalkoztatási Osztályai segítségével,
ingyenes, vagy fizetős hirdetési felületet biztosító szolgáltatások (pl. állásportálok,
közösségi oldalak, apróhirdetési oldalak),
a munkaközvetítő szervezetek (vállalkozás, civil szervezet).

A közvetítői tevékenységet a három fő szerepkör, valamint a munkaközvetítési folyamat főbb
esetei szemszögéből vizsgáltuk meg.

18

Forrás: saját szerkesztés
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2.2.3 Állás, vagy munkakeresés szerepkör
A munkát vagy állást keresőknek, bármilyen motivációval is rendelkeznek, jelenleg számos
csatornát kell figyelniük a remélt álláshely megtalálása érdekében. A nyílt források a legtöbb
ember számára könnyedén hozzáférhetők, azonban sokszor már nem aktuális
álláslehetőséget takarnak. Ilyen források többe között a következők:








Újsághirdetések;
Internetes hirdetések (állásportálok, apróhirdetési oldalak, közösségi oldalak hirdetési
funkciói);
Munkaadók hirdetései (munkaadók weboldalai);
Munkaközvetítő cégek ajánlatai (munkaközvetítő cégek weboldalai);
Egyetemi Karrier irodák hirdetései;
Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályainak hirdetései;
Szórólapok, falragaszok, hirdetőtáblák.

A személyes kapcsolaton alapuló munka vagy álláskeresés és az internetes forrásokra alapuló
keresés a Profession.hu és az NRC19 felmérése alapján fele-fele arányban teszi ki az alkalmazott
módszereket. A 18-49 éves internetezők ötvennégy százaléka keresett már állást az
interneten, és minden kilencedik a világháló segítségével jutott új munkahelyhez. Az
internetezők körében a nyomtatott sajtóban való keresgélés már csak a harmadik
leggyakoribb mód.
Magyarországon is érezhető az a tendencia, hogy a fizikai munkát végzők is számolnak már a
világhálóval, amikor új munkahelyet keresnek.
Az online munkát keresők számának hirtelen megugrása azonban nehézségeket jelent mind a
munkaadóknak, mind a munkaközvetítő cégeknek. A kényszer hatására előfordul, hogy az
állást keresők szinte válogatás nélkül minden pozícióra jelentkeznek, és ez igencsak
megnehezíti a kiválasztást végző vállalati személyzetisek dolgát, hiszen kénytelenek átvizsgálni
a rengeteg, egyáltalán nem odaillő jelentkezést is.
A munkát keresők helyzetét az internet látszólag megkönnyíti, hiszen közvetlenül hozzáférnek
jelentős mennyiségű információhoz és állásajánlathoz. Azonban az információ és lehetőség
túlkínálat miatt cselekvésük nem mindig racionális.
A munkát keresők számára jelentős erőforrás-ráfordítást, időt jelent már az álláskeresés
elindítása is. Akár 4-5 állásportálra, munkaközvetítői oldalra töltik fel önéletrajzukat más-más
adatbázis struktúrában fogalmazzák újra az oldal igényei alapján elvárásaikat. Nagytömegű
regisztráció és jelentkezés miatt a munkaadók többsége nem válaszol az egyes
jelentkezésekre, a munkaközvetítők egy része pedig az elsődleges szűrés alapján küld ki
értesítő e-maileket.
A munkavállalókat a csatornák használata tekintetében három nagy csoportra lehet felosztani

19

Az internet a legfontosabb álláskeresési eszköz, Profession.hu és NRC, 2016
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4. Táblázat - A munkát keresők által használt kommunikációs csatornák20
Munkát kereső
kvalitása
Alacsony
Közepes
Magas

Személyes

Telefon

Internet













Az alacsony kvalitású munkát keresők elérésére jelenleg a személyes és a telefonos
kapcsolattartás a legbiztosabb eszköz. Az internet használata, bár terjedőben van körükben is,
még nem tekinthető általánosnak.
A munkát keresők részére öt lehetőség áll rendelkezésre a saját magáról szóló információk
közzétételére:







Személyes kapcsolatokon keresztül történő álláskeresés;
Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályai által történt nyilvántartásba vétel;
Önéletrajz feltöltése állásportálok adatbázisaiba;
munka keresési szándék megjelenítése az ingyenes apróhirdetési oldalakon
Önéletrajz megküldése emailben a foglalkoztatók vagy munkaközvetítők részére
spontán, vagy álláshirdetés alapján,
Hirdetés feladása az elektronikus és nyomtatott médiában.

A legtöbb munkát kereső több utat is megpróbál.
Az álláskeresők és közvetítést kérők nyilvántartásba vétele személyes megjelenéssel történik
a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályain. A foglalkoztatási osztály egyrészt a Virtuális
Munkaerőpiaci Portál21 adataiból közvetítenek a munkaerő igényt bejelentő foglalkoztatók
felé, másrészt adatait rögzítik az Integrált Rendszerben és igény esetén a Virtuális
Munkaerőpiaci Portálon, ahol adatihoz a portálon regisztrált munkaadók is hozzáférhetnek.

20
21

Saját szerkesztés
https://vmp.munka.hu/
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16. ábra- Virtuális Munkaerőpiaci Portál22

Az álláskeresők és közvetítést kérők egy része a nyilvántartásba vétel mellett is használja a
munkát keresők által használt többi álláskeresési csatornát
A munkát kereső részére az állásportálok, valamint a munkaközvetítők és a foglalkoztatók
portáljai két lehetőséget kínálnak:
önéletrajzadatok feltöltése adatbázisba, illetve szabad formátumban készített
önéletrajz csatolása;
 konkrét állásajánlatra önéletrajz elküldése.


Mindkét lehetőség a munkát kereső oldaláról azonos lépéseket tartalmaz:
önéletrajz adatok összeállítása,
 feltöltése az adatbázis igénye alapján (struktúra, kategóriák),
 megküldése a munkaközvetítő, vagy foglalkoztató részére.


Az állásportálok esetében az önéletrajzok feltöltése és az álláshelyek közötti keresés nincs
összekapcsolva. A nyilvános portálok nem végeznek párosítást.
A munkát keresők és a foglalkoztatók szűrési feltételek megadásával, illetve elmentésével
tudnak keresni az álláshelyek és az önéletrajzok között. A párosításra informatikailag alkalmas
információk (foglalkozás, képzettség, készségek) a legtöbb szolgáltatás esetében nem azonos
kategóriarendszerrel kerülnek rögzítésre, így párosításra nem alkalmasak.
2.2.4 Munkaerő keresés szerepkör
A foglalkoztatók számára az álláshelyek betöltése a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben is
komoly erőforrás-ráfordítást igényel.

22

https://vmp.munka.hu/
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 A legolcsóbb megoldás számukra is, ha személyes kapcsolatokon keresztül töltik be az
álláshelyeket.
 A hirdetési csatornák (köztük az állásportálok, illetve az ingyenes hirdetési portálok,
vagy közösségi oldalak) és a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályok igénybevétele
esetén is számolniuk kell a jelöltek válogatásához szükséges erőforrásokkal.
 A munkaközvetítő cég igénybevétele esetében a válogatást nagyrészt a
munkaközvetítők végzik el, megfelelő díjazás esetében.
A nagyobb cégekhez álláshirdetés nélkül is jelentős számú önéletrajz érkezik, amelyekből
jellemzően adatbázist építenek, amelyet első körös válogatásra használnak fel.
A kisebb és közepes cégek számára azonban, amelyek nem tudják megfizetni a
munkaközvetítők szolgáltatásait, jelenleg az Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályok
szolgáltatásain kívül nincs elérhető szolgáltatás a piacon.
5. Táblázat - A foglalkoztatók által igénybe vett közvetítési eszközök és hirdetési
csatornák23
Közvetítési eszközök és
hirdetési csatornák
Személyes kapcsolat
Hirdetés saját felületen
Hirdető szolgáltatás
(apróhirdetés, állásportál,
közösségi oldalak)
Munkaközvetítő
Kormányhivatalok
Foglalkoztatási Osztályok

Mikro






Vállalkozás mérete
Kis
Közepes







Nagy















Közszféra

Civil
















2.2.4.1 Foglalkoztatók
A közvetlenül munkaerőt kereső foglalkoztatók







saját adatbázisukban keresnek,
munkatársak bevonásával személyes kapcsolatokat vonnak be,
a hirdetési csatornákon keresztül hirdetik meg az álláshelyet,
az állásportáloknál vásárolnak hozzáférést az önéletrajz-adatbázisokhoz,
bejelentik az álláshelyet a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályán,
munkaközvetítő szolgáltatását veszik igénybe.

A hirdetési csatornákon feladott álláshely-hirdetésekre nem speciális foglalkozás esetén több
száz jelentkezés érkezik. A jelentkezések kezelése, értékelése és a jelöltek körének szűkítése
jelentős erőforrást igényel.

23

Saját szerkesztés
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Az önéletrajz-adatbázisokban történő szűrés, továbbá a szabadszavas keresés kedvezőbb
eredményt hozhat. Azonban mindkét módszer esetén probléma, hogy a jelentkezők sokszor
nem valós adatokat adnak meg az önéletrajzokban.
A foglalkoztatók és a következő részben tárgyalt munkaigényüket bejelentett foglalkoztatók
elvárásai a munkaközvetítéssel kapcsolatban megegyeznek.
A foglalkoztatók kis része veszi igénybe az Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztálya által
biztosított, egyébként jogszabályi kötelezettségen alapuló szolgáltatást, a munkaerő-igény
bejelentését. Ennek fő oka egyrészt a személyes adminisztráció szükségessége, másrészt a
közvetített álláskeresőkről szerzett negatív tapasztalatok, vélemények. A bejelentett állás
felkerül a Virtuális Munkaerőpiaci Portálra és mindenki számára elérhető lesz. A portálon
lehetőség van a területi szűrésre is.
17. ábra – VMP állásajánlatai Mágocs 10km-es körzetében24

A Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályán regisztrált foglalkoztatók kereshetnek a
Virtuális Munkaerőpiaci Portál önéletrajz adatbázisában.
2.2.4.2 Munkaerőt keresők
A munkaerőt keresők részére lényegesen kevesebb szolgáltatás vagy csatorna áll
rendelkezésre. Az állásportálok, munkaerő közvetítők és a Kormányhivatalok Foglalkoztatási
Osztálya elsősorban a foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező állásokra fókuszálnak. A
szabadúszók megtalálást a következő online szolgáltatások segítik:
 ingyenes hirdetési portálok és a közösségi oldalak hirdetési szolgáltatásai,
 freelancer, szabadúszó portálok és a közösségi oldalak szakmai szolgáltatásai,
 szakember keresők és a közösségi oldalak szakmai oldalai.
A legtöbb munkaerő kereső hirdetés az ingyenes hirdetési portálokon és a közösségi
portálokon találhatók. A munkaerő keresők mellett a foglalkoztatók is használják ezeket a
24

https://vmp.munka.hu/
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csatornákat. Az apróhirdetési portálok az portál által kialakított struktúrában tárolva,
szűrőkkel támogatott keresőkkel támogatva teszik elérhetővé a hirdetést feladók
szabadszavasan megfogalmazott hirdetéseit. A hirdetések egyaránt tartalmaznak munkaerő
keresést, illetve projekt, vagyis munka keresést.
18. ábra – Jófogás ingyenes apróhirdetési portál, szakemberkereső szolgáltatása25

A szabadúszók részére egyre több portál kínál célzottan projektkeresését, illetve a projektek
tulajdonosai számára szabadúszó keresőt. A portálok speciálisan a projektek és a szabadúszók
megtalálásához szükséges struktúrában tárolják a szabadszavas hirdetéseket. A struktúrában
meg kell adni néhány kötelező paramétert.
19. ábra – Freelancer.hu projekt, illetve szabadúszó kereső portál26

25
26

https://www.jofogas.hu/magyarorszag/uzlet-szolgaltatas
https://www.freelancer.hu/
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A közösségi portálok, így a Facebook is lehetőséget biztosít a felhasználói számára hirdetései
szolgálatások igénybevételére, illetve speciális tematikus csoportok létrehozására. A helyi
adok-veszek csoportok jelentős számban jöttek létre az elmúlt évek során. Jelenleg Mágocson
három olyan csoport működik napi rendszerességgel, amely több mint 400 taggal rendelkezik.
20. ábra – Facebook szabadúszó kereső nyilvános csoportja27

A hazai online piacon új szereplők a szakember keresők oldalak. A portálokként eltérő
szolgáltatás a projekt, feladat leírásával indul, amelyet megkapnak a releváns szakemberek és
ajánlatot tehetnek a megvalósításra. A portálok egy része az építési beruházások esetén
ingyen felméri a projektek, hogy a szakemberek valós feladattra tehessenek ajánlatot. A
megvalósult projektek esetében a munkaadók visszajelezhetnek a szakemberek munkájáról.
21. ábra – Jószaki projekt, illetve szakemberkereső szolgáltatás28

A közösségi oldalak a szakemberek megtalálását is támogatják. A helyi, vagy tematikus
csoportokban lehetőség van a projektek megadására, szakemberek hirdetésére, referenciák
bemutatására. Így a felhasználói oldal ajánlásával lesznek az szakemberek megtalálhatók.
27
28

https://www.facebook.com/groups/469267073200840/
https://joszaki.hu/
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22. ábra – Facebook helyi, szakemberkereső nyilvános csoportja29

Jelenleg a leg gyorsabban fejlődő szolgáltatások a munkaerő kereső szolgáltatások, amelyek a
szabadúszóktól a szakember keresőig tartalmaznak új szolgáltatásokat, ajánlásokkal, új üzleti
megoldásokkal.
2.2.5 Közvetítés szerepkör
A közvetítői szerepkörben azonosított felhasználók közül a munkaközvetítőkkel és az
Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztálya igényeivel foglalkozunk kiemelten. A hirdetési
tevékenységgel foglalkozó szereplők kapcsolatát a munkaközvetítőkkel foglalkozó fejezetben
elemezzük.
2.2.5.1 Munkaközvetítők
A munkaközvetítő piacon található cégek két nagy csoportba sorolhatók:
a hirdetéssel foglalkozó cégek (pl. állásportálok) és
 a tényleges közvetítéssel foglalkozó cégek (munkaközvetítők).


A munkaközvetítők többsége is hirdet saját portálján, az állásportálokon, illetve más
csatornákon, például újságokban is. A munkaadók több munkaközvetítőnek is odaadják a
meghirdetett álláshelyeket és sokan még e mellett saját maguk is hirdetnek. Így egyrészt a
legtöbb állás többszörösen jelenik meg a hirdetések között, másrészt a közvetítésért járó
jutalékot az kapja, aki előbb szállítja le a felvett jelölt önéletrajzát. Így a munkaközvetítők piaca
a gyorsaságról és a ténylegesen kiajánlható jelöltek adatainak ismeretéről szól.

29

https://www.facebook.com/groups/1238203266232544/
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A piacon ennek megfelelően két típusú önéletrajz-adatbázis van:
ellenőrzött és minősített álláskeresők adatait tartalmazó adatbázisok, rendszerint a
munkaközvetítők belső adatbázisai;
 álláskeresők által feltöltött, ellenőrizetlen adatokat tartalmazó adatbázisok.


A munkaközvetítők és a foglalkoztatók számára legnagyobb értéke az ellenőrzött, interjúvolt,
valós álláskeresőknek van.
A munkaközvetítők számára fontos az időtényező, vagyis a lehetséges jelöltek gyors
megtalálása. Ezért egy ellenőrzött álláskeresőkből álló, jól kereshető adatbázis nagy érték
számukra.
Önéletrajz vagy álláshely alapú párosítás a kategória rendszerek hiányában egyik portálon sem
működik. A munkaközvetítők belső informatikai rendszereiben, a szűrt adatbázisokban
találhatók ilyen megoldások. A párosítás legtöbb helyen kézi munkával történik, szabadszavas
keresés alapján.
A jelenleg működő állásadatbázisok nem alkalmaznak egységes kódrendszert a
foglalkozások, a képzettségek és a készségek rögzítésére.
2.2.5.2 Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztálya
Az Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztálya nyilvántartásba veszi a kirendeltségeken
személyesen megjelenő álláskeresőket és közvetítést kérőket, adataikat az integrált
rendszerben tárolja. Ezzel párhuzamosan szintén az integrált rendszerben rögzíti a
foglalkoztatók által bejelentett munkaerő igényeket.
A munkaügyi központok kirendeltségei az integrált rendszerben található álláskeresők és
közvetítést kérők közül választanak és közvetítenek személyeket a foglalkoztatók részére.
Az integrált rendszerben tárolt személyes adatokban csak az Kormányhivatalok Foglalkoztatási
Osztálya munkatársai kereshetnek.
A Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztálya az állasajánlatokat és a álláskeresők adatait
feltöltik a Virtuális Munkaerőpiaci Portálra. A portálra feltöltött nyitott pozíciókat bárki
megtekintheti, azonban az álláskeresők adatait csak a regisztrált és ellenőrzött munkaadók
tekinthetik meg.
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3

3.1

Módszertani javaslat
működtetésére

munkaerő

piaci

térkép

létrehozására

és

Munkaerő piaci térkép célja

A társadalomban történő változások miatt a társadalmi beilleszkedési lehetőségek jelentősen
megváltoztak. Az elmúlt évtizedekben általában stabilitásra törekvő, kockázatot alig, vagy
egyáltalán nem vállaló életforma alakult ki, amely éppúgy jelentkezett a gyermek iskola és
pályaválasztásában, mint az állás és munkavállalásban, a lakóhelyválasztásban, a családok
általános életvezetési stratégiáiban.
A projekt előkészítése során az Észak-Hegyháti Mikrotérség foglalkoztatóival és
álláskeresőkkel foglalkozó szervezeteivel folytatott egyeztetés során kiderült, hogy a
munkadók munkaerő kereslete kielégíthető lenne a térségben rendelkezésre álló
munkanélküli lakosaival, vagy a közfoglalkoztatottakkal. Ehhez szükséges az álláskeresők
(illetve a most még tanuló, vagy GYES-GYED érintett) illetve a munkáltatók összekapcsolása.
Ennek érdekében a projekt folyamatosan frissülő humánerőforrás-térkép adatbázis
létrehozását tervezte, elősegítve, hogy a hátrányos helyzetben élők elhelyezkedhessenek,
valamint megismerjék a munkaerő-piaci igényeit és annak megfelelő szakmát tanulhassanak.
A Munkaerőpiaci térkép célja, hogy: a "Lépés-Váltás" konzorcium településein található
nonprofit szervezetek, piaci és szakmai szereplők, önkormányzatok, képzési intézmények és
potenciális munkavállalók bevonásával felmérje a munkaerőpiac valós igényeit, valamint a
rendelkezésre álló szabad munkaerőt.
A létrahozott adatbázist a projektben működő mentorok segítségével a projekt végéig
üzemeltetni kell.
A munkaerő piaci térkép azonban nem csupán egy digitális szolgáltatás. Az igények és a
lehetséges üzemeltetési modelleket megvizsgálva egyértelmű, hogy a munkaerőpiaci térkép
munkaerő közvetítői tevékenységnek minősül, így számos, részletes jogszabályi előírás
vonatkozik a létrehozására és az üzemeltetésére.
A munkaerő közvetítői előírások mellett a szolgáltatásnak meg kell felelni a GDPR
előírásoknak, mert a munkát keresők adatainak tárolása, személyes és szenzitív adatnak
minősül.
A szolgáltatási javaslat összeállításánál figyelembe vettük mindkét szabályozási kört, a
kialakított folyamatok, informatikai fejlesztések megfelelnek a szabályozási elvárásoknak.
A Munkaerőpiaci térkép elsősorban a rész kapacitások, valamint a rész igények összegyűjtését
támogatja. A normál munkavégzésre irányuló keresésék, illetve kapacitás felajánlások
kapcsolódását több meglévő állami és magán szolgáltatás támogatja, illetve az előzőekben
tárgyalt ingyenes felület teszi lehetővé. A rész kapacitások és igények párosítására azonban
nem áll rendelkezésre cél alkalmazás. A Munkaerőpiac térkép ezt a piaci rést kívánja betölteni.
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3.2

Munkaerőpiaci térkép szerepkörei és használati esetei

3.2.1 Szerepkörök
3.2.1.1 Munkakeresők
A Munkaerőpiaci térkép esetében a munkakeresők alatt értünk minden olyan személyt,
 akik foglalkoztatási jogviszony alapján szeretnének munkát vállalni,
 akik szabadúsóként projekt munkát vagy más egyszeri, vagy rendszeres munkát
vállalnának jogi megkötöttség nélkül.
Így például adott időszakban végeznének munkát, teljes vagy részmunkaidőben,
vállalkozóként, vagy egyszerűsített foglalkoztatás jogviszonyban vagy más foglalkoztatási
jogviszonyban.
A munkakeresők rendelkeznek értékesítendő kapacitással (humánerőforrással, tudással,
munkaerővel), amely a Munkaerőpiaci térképben a mentorok segítségével kerülhet
rögzítésre.
3.2.1.2 Munkakadók
A munkaadók, akik valamilyen feladatra keresnek munkavállalót, a jogviszonytól függetlenül.
A munkaadók között lehetnek vállalkozások, állami és közszervezetek, közszolgáltatók,
önkormányzatok, civil szervezetek és magánszemélyek is. A Munkaerőpiaci térkép biztosítja a
magányszemélyeknek a ház körüli munkákra szükséges erőforrás, kapacitás megtalálását is.
A munkaadóknak lehetőségük, hogy a Munkaerőpiaci térképben a mentorok segítéségével
rögzítsék a munkaerő igényüket.
3.2.1.3 Mentorok
A mentorok a projekt keretében látják el az egyes településeken a projekt és a lakosság,
vállalkozók, a civil szerveztek, a közszolgáltatások és az önkormányzatok közötti
kapcsolattartást. A mentorok közreműködnek a rendezvények megszervezésében, a
célcsoportok felmérésében és az aktivizálásában.
A Munkaerőpiaci térkép kezelésében a mentoroknak kiemelkedő szerepük lesz. Az ő feladatuk





a munkaadókkal és munkakeresőkkel való kapcsolattartás,
a keresések begyűjtése, rögzítése,
a hozzájuk tartozó keresések kezelése,
segítenek a munkaadóknak a kiválasztott munkakereső adataihoz való hozzájutásban.

A mentorok beiktatására az adatvédelmi és a munkaközvetői szabályozások miatt van szükség,
feladatuk az adatok kezelése, a kapcsolattartás és a tanácsadás, valamint az adatok validálása,
ellenőrzése.
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3.2.1.4 Adminisztrátor
Az adminisztrátor technikailag segíti a Munkaerőpiaci térkép működését:






rögzíti a mentorokat,
kiosztja a mentorok részére a jelszavakat, illetve szüksége szerint módosítja,
karbantartja az adatbázist, azonos jogokkal mind a mentorok,
tartja a kapcsolatot a fejlesztőkkel,
szükség szerint statisztikát készít a működésről.

3.2.2 Használati esetek
3.2.2.1 Munka keresés
Munka keresést a munkakeresők hajtják végre. Két esete lehetséges:
 Munka keresés a munka adatbázis listázásával.
o A munkakeresők a Munkaerőpiaci térkép online felületén listázhatja az aktív
munka kínálatot.
o A kiválasztott munka kínálat alapján a település mentora segítségével jut hozzá
a munkaadó koordinátáihoz.
o A koordináták alapján a munkakereső felkeresi a munkaadók és érdeklődik a
munka után.
 Munka keresés a munkaerő kínálat közzétételével.
o A munkakereső a települési mentor segítségével feltölti saját munkaerő
kínálatát, az adatbázisban megadott struktúrában.
o Az adatokat átadja a mentornak, aki saját belépési kódja segítségével belép az
adatbázisba és rögzíti a munkaerő kínálatot.
o A munkaerő kínálat a személyiadatok nélkül hozzáférhető a munkadók
számára.
3.2.2.2 Munkaerő kínálat közzététele
 A munkaerő kínálat rögzítése a mentorok feladata.
 A mentor átveszi a munkaerő keresőtől a szükséges adatokat, majd rögzíti a
Munkaerőpiaci térkép online felületén.
 A rögzített adatok a személyes adatok és kontaktok kivételével hozzáférhetővé válnak
az online felületen minden érdeklődő számára.
 A munkaadók a portálon feltüntetett használati utasítás alapján a munkát kereső
adatait a település mentorától kérheti el.
 A munkaerő kínálat egy hónapig aktív az adatbázisban, utána inaktívvá válik.
 A mentor szükség esetén újra aktiválhatja.
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3.2.2.3 Munkaerő adatbázis
A munkaerő kínálat kapcsán az adatbázisban nyilvántartandó adatok:
 Munkakereső személyes adatai (nem nyilvános, csak a mentorok és az
adminisztrátorok számára hozzáférhetők)
o név
o telefon
o email
o település
 Mentor adatai (nyilvános)
o mentor neve
o telefonszáma
o email címe
 Munkakereső keresett munkára vonatkozó adatai (nyilvános)
o végzettség
o tapasztalat
o keresett munka
o közzététel dátuma
Az adatok az adatbázisból nem törlődnek. Aktív vagy inaktív státuszt vehetnek fel.
A teljes adatbázis az adminisztrátor és a mentorok részére érhető el.
A mentorok csak a saját maguk által rögzített munkaerő kínálat státuszát változtathatják meg.
3.2.2.4 Munkaerő keresés
Munkaerő keresés a munkakeresők hajtják végre. Két esete lehetséges:
 Munkaerő keresés a munkaerő adatbázis listázásával.
o A munkaerő kereső (munkaadó, foglalkoztató) a Munkaerőpiaci térkép online
felületén listázhatja az aktív munkakereső kínálatot.
o A kiválasztott munkakereső adataihoz a munkaadó a település mentora
segítségével jut hozzá.
o A koordináták alapján a munkaadó megkeresi a munkakeresőt.
 Munkaerő keresés a munka kínálat közzétételével.
o A munkaadó a települési mentor segítségével feltölti saját munka kínálatát az
adatbázisban megadott struktúrában.
o Az adatokat átadja a mentornak, aki saját belépési kódja segítségével belép az
adatbázisba és rögzíti a munka kínálatot.
o A munka kínálat a munkaadó adatai nélkül hozzáférhető a munkakeresők
számára.
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3.2.2.5 Munka kínálat közzététele
 A munka kínálat rögzítése a mentorok feladata. A mentor átveszi a munkaadótól a
szükséges adatokat, majd rögzíti a Munkaerőpiaci térkép online felületén.
 A rögzített adatok a munkaadói adatok és kontaktok kivételével hozzáférhetővé válnak
az online felületen minden érdeklődő számára.
 A munkakeresők a portálon feltüntetett használati utasítás alapján a munka adatait a
település mentorától kérheti el.
 A munka kínálat egy hónapig aktív az adatbázisban, utána inaktívvá válik. A mentor
szükség esetén újra aktiválhatja.
3.2.2.6 Munka adatbázis
A munka kínálat kapcsán az adatbázisban nyilvántartandó adatok:
 Munkaadó adatai (nem nyilvános)
o munkaadó neve
o kapcsolattartó neve
o kapcsolattartó telefonszáma
o kapcsolattartó email címe
 Munka adatai (nyilvános)
o megnevezés
o leírása
o település
o időtartam (dátum-dátum)
o munkaidő (nap, heti, havi)
o munkadíj (nap, heti, havi)
o közzététel dátuma
 Mentor adatai (nyilvános)
o mentor neve
o telefonszáma
o email címe
Az adatok az adatbázisból nem törlődnek. Aktív vagy inaktív státuszt vehetnek fel.
A teljes adatbázis az adminisztrátor és a mentorok részére érhető el.
A mentorok csak a saját maguk által rögzített munka kínálat státuszát változtathatják meg.
3.2.2.7 Regisztráció
A Munkaerőpiaci térkép szolgáltatásai közül a regisztrációval történő azonosítás a
következőhöz szükséges:
 Munkakeresők, munkaadók és más érdeklődők a Munkaerőpiaci térképszolgáltatásait
a munka és munkaerő kínálatot regisztráció nélkül tekinthetik meg.
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 Mentorok
o munkaerő kínálat rögzítése
o saját maguk által rögzített munkaerő kínálat aktiválása és inaktiválása
o a teljes rögzített munkaerő kínálat adatainak megtekintése
o munka kínálat rögzítése
o saját maguk által rögzített munkaerő kínálat aktiválása és inaktiválása
o a teljes rögzített munkaerő kínálat adatainak megtekintése
 Adminisztrátorok
o mentorok felvétele
o mentorok jelszavának beállítása (létrehozás, módosítás)
o munkaerő kínálat rögzítése
o rögzített munkaerő kínálat aktiválása és inaktiválása
o rögzített munkaerő kínálat adatainak megtekintése
o munka kínálat rögzítése
o rögzített munkaerő kínálat aktiválása és inaktiválása
o rögzített munkaerő kínálat adatainak megtekintése
o adatbázis tartalmának listázása
3.2.2.8 Adminisztráció
Az Munkaerőpiaci térkép adminisztrációjának feladatai:
 regisztráció lebonyolítása
o mentorok felvétele
o mentorok jelszavának beállítása (létrehozás, módosítás)
o munkaerő kínálat rögzítése
o rögzített munkaerő kínálat aktiválása és inaktiválása
o rögzített munkaerő kínálat adatainak megtekintése
o munka kínálat rögzítése
o rögzített munka kínálat aktiválása és inaktiválása
o rögzített munka kínálat adatainak megtekintése
o adatbázis tartalmának listázása
 adatbázis statisztikák összeállítása az adatbázis áttekintése
 adatbázis mentések, másolatok készítése
3.3

Működtetés feltételei

3.3.1 Elvárások
A működés kialakítása kapcsán figyelembe vett szempontok, elvárások:
 A Munkaerőpiaci térkép a „Lépés-váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben” című,
EFOP-1.5.3-16-2016-00070 kódszámú projekt keretében kerül kialakításra. Elvárás a
projekt teljes időtartama alatti üzemeltetés.
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 A Munkaerőpiaci térkép működése a Projekt keretében foglalkoztatott települési
mentorok közreműködésére alapul. A sikeres működés feltétele, hogy a mentorok
bizalmi kapcsolatot alakítsanak ki az érinetet térségi munkakeresőivel és
munkaadóival. A bizalmi kapcsolat teszi lehetővé, hogy a Munkaerőpiaci térkép
bevezetésre és használatra kerüljön a térségben. Az alkalmazás létrehozása és
működtetése önmagában nem elegendő az információk megosztásához.
 Az adatok gyűjtésének, tárolásának meg kell felelnie az európai általános adatvédelmi
rendelet (GDPR) előírásainak.
 A munkaadók és munkakeresők közvetítésének működtetése meg kell felelnie a
magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának
feltételeiről szabályozza a munkaerő közvetítésről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm.
rendelet előírásainak. A rendelet alapján a működtető szervezetnek teljesítenie kell az
előírásokat, és tevékenységét nyilvántartásba kell vetetnie az illetékes szervezetnél.
 A szolgáltatás sikeres működéséhaz szükséges, hogy a térség lakossága és potenciális
munkaadói megismerjék a lehetőségeket és a használat feltételeit.
3.3.2 Szervezeti feltételek
3.3.2.1 Műszaki üzemeltetetés
A Munkaerőpiaci térkép működtetése kapcsán a projekt időtartamában az online szolgáltatás
és adatbázis üzemeltetését a beszerzésen nyerte Vállalkozó a Millefolium Stratégia Kft látja el.
A Vállalkozó biztosítja az online szolgálatás és adatbázis üzemeltetéséhez szükséges műszaki
hátteret és az adatbázis online elérését. A Vállalkozó szolgáltatását a megkötött vállalkozó
szerződés garantálja.
A Vállakozó „Lépés-váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben” című, EFOP-1.5.3-16-201600070 kódszámú projekt időtartama alatt a műszaki üzemeltetéshez biztosítja
 szükséges technikai feltételeket,
 a jogszabályi előírásoknak való megfelelést,
 az üzemeltetéshez szükséges humánerőforrás feltételeket.
3.3.2.2 Szakmai üzemeltetés
A Munkaerőpiaci térkép szakmai működtetését a Megrendelő Alsómocsolád Község
Önkormányzata látja el a „Lépés-váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben” című, EFOP-1.5.316-2016-00070 kódszámú projekt keretében.
A Megrendelő „Lépés-váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben” című, EFOP-1.5.3-16-201600070 kódszámú projekt időtartama alatt a szakmai működéshez biztosítja
 a szükséges humánerőforrást,
 a működéshez szükséges jogszabályi előírásoknak való megfelelést.
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3.3.3 Humánerőforrás feltétel
3.3.3.1 Műszaki üzemeltetés
A műszaki üzemeltetés humánerőforrás feltételeit a Vállalkozó biztosítja a „Lépés-váltás az
Észak-Hegyháti Mikrotérségben” című, EFOP-1.5.3-16-2016-00070 kódszámú projekt
időtartama alatt.
3.3.3.2 Szakmai üzemeltetés
A Munkaerőpiaci térkép szakmai üzemeltetéshez szükséges humánerőforrás:
 településenként egy fő mentor, aki
o kapcsolatot tart a potenciális munkakeresőkkel és munkaadókkal,
o felveszi és az adatbázisban rögzíti a munkaerő és munka kereséseket,
o kérés esetén kiadja az érdeklődőknek a munkadók, munkakeresők
elérhetőségét,
o kezeli a saját maga által rögzített munkakeresési, munkaerő kereséséi
hirdetéseket
 egy fő adminisztrátor, aki
o kezeli a mentorok hozzáféréséhez szükséges jelszavakat, a regisztrációt
o jogosult a munkaerő kínálat és munka kínálat rögzítésére
o jogosult a rögzített munkaerő és munka kínálat aktiválása és inaktiválása
o jogosult a rögzített munkaerő és munka kínálat adatainak megtekintése
o adatbázis tartalmának listázása
o adatbázis statisztikák összeállítása az adatbázis áttekintése
o adatbázis mentések, másolatok készítése
3.3.4 Műszaki feltételek
A műszaki üzemeltetés humánerőforrás feltételeit a Vállalkozó biztosítja a „Lépés-váltás az
Észak-Hegyháti Mikrotérségben” című, EFOP-1.5.3-16-2016-00070 kódszámú projekt
időtartama alatt. A Megrendelő oldalán a működés nem indukál műszaki feltételeket.
A projekt zárását követően a Megrendelő oldalán biztosítani kell az adatbázis és online
szolgáltatás futtatásához szükséges a jogszabályi előírásoknak megfelelő szervert.
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4

Munkaerő piaci térkék – adatbázis bemutatása

A Munkaerőpiaci térkép a Millefolium Stratégia Kft szerverén lesz elérhető.
A rendszer a következő linken érhető el: http://u207925607.hostingerapp.com/
A rendszer teszteléséhez biztosított jelszavak:
adminisztrátor szerepkör
o felhasználó név: mentore1@gmail.com
o jelszó: secret
 mentor szerepkör
o felhasználó név: mentore2@gmail.com
o jelszó: secret


4.1

Kezelőfelületek

A kezelőfelületeket a mentorok használhatják bejelentkezést követően. Az első felület a
munkakereső hozzáadása. A mentor ezen a felületen adja meg a munkakereső nevét, email
címét, telefontszámát. Ezek az adatok csak a mentorok számára lesznek elérhetők.
A feleületen lehet rögzíteni a végzettséget, a tapasztalatokat és a keresett munkát
szabadszavas mezőként. A rögzítést követően lehet elmenteni a rögzített adatokat.
23. ábra – Munkakereső hozzáadása (zárt felület, csak mentorok számára)

A mentorok rögzítik a munkalehetőségeket. A munkaadó nevét, email címét és telefonszámát.
Szabadszavas mezőként lehet rögzíteni a munkakört, a munka leírását.
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Külön mező szolgálnak a munka időtartaménak rögzítésére, a fizetés rögzítésére és a
munkavégzés helyének rögzítésére. Az adatokat a mentor menti el.
24. ábra – Munkalehetőség hozzáadása (zárt felület, csak mentorok számára)

4.2

Kereső felültek

A kereső felültek mindenki számára elérhetők és nem tartalmaznak személyes adatokat. Az
egyes munkakeresők esetében megjelenik a tapasztalata, a végzettsége, a település és a
mentor neve és elérhetősége.
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25. ábra – Munkakereső felület (nyilvános felület)

A kínált állások esetében hasonlóan a munkakör és a munka leírása lesz elérhető a nyilvános
keresőben. Az állásokhoz kapcsolódóan is a mentor neve jelenik meg a kínált állásokhoz
kapcsolódóan.
26. ábra -Kínált állások (nyilvános felület)
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3. Melléklet – Tájékoztató a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának
feltételeiről30
A magán-munkaközvetítői tevékenységet a munkaerő-kölcsönzési és a magánmunkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló
118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
I. A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy
 a magán-munkaközvetítő vagy az általa – legalább heti húsz órában munkaviszony
keretében – foglalkoztatott legalább egy személy az 1. számú mellékletben
meghatározott végzettséggel vagy szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkezik,
 a cégjegyzékbe vagy – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági
nyilvántartásba vétel – az előírt nyilvántartásba bejegyezték, és létesítő okirata a
magán-munkaközvetítői tevékenység folytatását tartalmazza,
 a magán-munkaközvetítő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel
rendelkezik,
 a magán-munkaközvetítő az e rendelet által előírt letétbe helyezett vagyoni
biztosítékkal rendelkezik, és azt megfelelő módon igazolja. (Rendelet 4/A. § )
Az irodahelyiség akkor tekinthető megfelelőnek, ha a kérelemben feltüntetett módon van
berendezve, vezetékes telefonvonallal rendelkezik, és a kérelmező az irodahelyiség használati
jogát igazolni tudja. (Rendelet 5. § (2) bekezdés)
A kérelmező köteles a végzettség vagy szakmai képesítés magyarországi elismerését igazolni.
(Rendelet 5. § (3)

30

Forrás:
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_allasbejelentes/munkaadoknak_magan_munkako
zvetites.aspx
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A magán-munkaközvetítő a tevékenység végzésére irányuló szándékát az e célra
rendszeresített elektronikus űrlapon (a továbbiakban: űrlap) keresztül elektronikus úton a
székhelye szerinti kormányhivatalnak jelenti be.
Az űrlap tartalmazza
 a magán-munkaközvetítő megnevezését, cégjegyzékszámát vagy – ha a működésének
feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – nyilvántartásba vételi
számát,
 a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
 a magán-munkaközvetítő nyilatkozatát a tevékenység végzésének irányáról, amely
o belföldre,
o az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) többi tagállamának
területére,
o az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam területére vagy
o az előző három alpontban foglaltakra együttesen
irányul,
 a magán-munkaközvetítő nyilatkozatait a nyilvántartásba vétel feltételeinek
teljesítéséről. (Rendelet 5. § (1a) bekezdés)
A bejelentés során csatolandó mellékletek:
 A magán-munkaközvetítő tevékenységet tartalmazó létesítő okirat (társasági
szerződés, alapító okirat, alapszabály) 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatát,
idegen nyelvű okirat esetén annak hiteles magyar fordítása,
 Az előírt képesítést igazoló oklevél hiteles másolata (szükség szerint a gyakorlati időre
vonatkozó igazolás, így különösen a munkáltató által kiállított működési bizonyítványt,
munkáltatói értékelést) és a képesítéssel rendelkező személlyel kötött
munkaszerződés.
 Az irodahelyiség használati jogát igazoló dokumentum.
 Pénzügyi intézménnyel kötött eredeti letéti szerződés.
 Az eljárási illeték megfizetésének igazolása.
A magán-munkaközvetítői tevékenység vagyoni biztosíték letétbe helyezése esetén
folytatható. A vagyoni biztosíték mértéke, amennyiben a közvetítés:
 belföldre vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) többi tagállamának
területére irányul ötszázezer forint,
 az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam területére irányul egymillió forint
(Rendelet 6. §. (2) bekezdés).
Vagyoni biztosítékként csak olyan határozatlan időre szóló letéti szerződés vehető figyelembe,
amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza (Rendelet 6. §. (4) bekezdés):
 a letét kizárólag magán-munkaközvetítés során keletkezett, a munkavállaló vagy a
munkát kereső részéről felmerülő kártérítési igény kielégítésére használható fel,
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 a pénzügyi intézmény a letét terhére a munkavállaló vagy a munkát kereső részére a
fenti pont szerinti kártérítést a magán-munkaközvetítő kártérítési kötelezettségét
megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre irányuló egyezsége
alapján fizet,
 a letét bármely okból való megszűnése esetén a kifizetés összegéről és időpontjáról a
pénzügyi intézmény a magán-munkaközvetítőt nyilvántartó kormányhivatalt, továbbá
a magán-munkaközvetítőt a kifizetéstől számított három munkanapon belül írásban
tájékoztatja.
A magán-munkaközvetítőnek a felhasznált vagyoni biztosítékot, a kifizetést követő harminc
napon belül pótolnia kell. Ennek megtörténtét legkésőbb a pótlásra megállapított határidő
utolsó napján (30. nap) a kormányhivatalban igazolnia kell. Ha a magán-munkaközvetítőt a
kormányhivatal a nyilvántartásból törli, illetve a tevékenységtől eltiltja, a letéti szerződés a
törlést, eltiltást elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően legkorábban hat hónap
elteltével szüntethető meg. Amennyiben a magán-munkaközvetítéssel okozott kártérítés
megállapítása iránt a magán-munkaközvetítő ellen a munkát kereső kérelmére indult bírósági
eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését
követően kerülhet sor. A letét megszüntetésének a lehetőségéről a kormányhivatal a pénzügyi
intézményt tájékoztatja (Rendelet 7. §. (1)-(2) bekezdés).
A Rendelet 1. melléklete alapján elfogadható végzettség, szakmai képesítés, gyakorlat:
a) szakirányú felsőfokú végzettség, ennek keretében:
egyetemek közgazdaságtudományi, gazdaságtudományi karán,
egyetemek állam- és jogtudományi karán,
egyetemek bölcsészettudományi karán pszichológia és szociológia szakon,
egyetemek és főiskolák államigazgatási, gazdasági, humánerőforrásmenedzseri, személyügyi, személyügyi szervezői, igazgatásszervezői, szociális
igazgatási, munka- és pályatanácsadói szakán szerzett oklevél, valamint
o egyéb felsőoktatásban szerzett oklevéllel rendelkezők közül a felsőfokú
személyügyi gazdálkodó szaktanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány, vagy
o
o
o
o

b) felsőfokú iskolai végzettség és legalább kétéves, az alábbiakban felsorolt
humánpolitikai területen eltöltött gyakorlat:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

az emberi erőforrással való gazdálkodás tervezése,
munkaköri követelmények meghatározása,
a munkaerő-szükséglet minőségi és mennyiségi jellemzőinek tervezése,
munkaerő-kiválasztás,
munkaerő-közvetítés,
munkaerő-felvétel,
a belső utánpótlás tervezése,
a beilleszkedési folyamat megtervezése és végrehajtásának irányítása,
teljesítményösztönzési rendszerek kialakítása, ezen belül:

57

o
o
o
o

 bérezési alapelvek kialakítása,
 hatékony bérezési és ösztönzési rendszerek kialakítása, bevezetése,
teljesítményértékelési rendszerek kialakítása és bevezetése,
munkahelyi képzési és továbbképzési rendszerek kialakítása,
személyzeti és munkaügyi nyilvántartások rendszerezése, vezetése,
munkakörülmények vizsgálata; vagy

c) középfokú iskolai végzettség és legalább ötéves, a b) pontban felsorolt humánpolitikai
területen eltöltött gyakorlat; vagy
d) középfokú munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci menedzser és munkaerő-piaci
szolgáltatási ügyintéző szakképesítés, valamint munkaerőpiaci szervező, elemző
szakképesítés, munkaerő piaci szolgáltató, ügyintéző rész-szakképesítés, továbbá
személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítés és személyügyi ügyintéző részszaképesítés, illetve bármely középfokú szakképesítés, amely az ebben a pontban
felsorolt szakképesítések valamelyikének megfeleltethető.
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján az
első fokú közigazgatási hatósági 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási
illeték).
Az illetéket eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy – a technikai feltételek
megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő
fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő illetékfizetés esetén az átutalás
közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve – amennyiben az ismert
– az ügyszámot kell feltüntetni (Itv. 73. § (4) bekezdés).
Az Itv. 5. §. (2) bekezdésében meghatározott szervezetnek (alapítványnak) az illetékmentesség
fennállásáról nyilatkoznia kell.
Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek és az
eljárási illetéket is megfizették, a kormányhivatal dönt a nyilvántartásba vételről.
Amennyiben a bejelentés nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek a
hiányosságok megjelölésével a kormányhivatal erről szóló tájékoztatást küld. A bejelentés
jogszabályban foglalt feltételeinek hiányában, a bejelentés meg nem tettnek minősül. Ezt
követően a bejelentést a hiányosságok pótlásával újra meg kell tenni.
A magán-munkaközvetítőnek a felhasznált vagyoni biztosítékot, a kifizetést követő harminc
napon belül pótolnia kell. Ennek megtörténtét legkésőbb a pótlásra megállapított határidő
utolsó napján (30. nap) a kormányhivatalban igazolnia kell (Rendelet 7. §. (1) bekezdés).
A magán-munkaközvetítői tevékenység bejelentés nélküli folytatása esetén a kormányhivatal
5 000 – 500 000,- Ft-ig terjedő bírságot szab ki (a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 56/A. §-a, és a rendbírságról szóló
3/1996. (IV.5.) MüM rendelet 1. §-a alapján).
A kormányhivatal törli a nyilvántartásból a magán-munkaközvetítőt, ha
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 jogutód nélkül megszűnt,
 tevékenysége megszüntetését bejelentette. (Rendelet 16. § (1) bekezdés b) pont)
Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre azért került sor, mert a magán-munkaközvetítő
ezen tevékenységének a megszüntetését bejelentette, a magán-munkaközvetítő legkorábban
csak a törlést elrendelő határozat véglegessé válását követő egy év elteltével vehető újra
nyilvántartásba. (Rendelet 16. § (2a) bekezdés)
A kormányhivatal a magán-munkaközvetítőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és
egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha
 magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásához a Rendeletben előírt feltételekkel
nem rendelkezik,
 a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,
 a Rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy
nem az előírt tartalommal tesz eleget, vagy
 az új Mt. vagy e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes megszegésével folytatja
tevékenységét. (Rendelet 16. § (2) bekezdés)
Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre vagy a tevékenységtől való eltiltásra a fent
felsoroltak miatt kerül sor, a magán-munkaközvetítő legkorábban csak a törlést vagy eltiltást
elrendelő határozat véglegessé válását követő három év elteltével vehető újra
nyilvántartásba, illetve folytathatja újra tevékenységét. (Rendelet 16. § (2b) bekezdés)
II. A magán-munkaközvetítői tevékenység gyakorlására vonatkozó szabályok
A magán-munkaközvetítőnek a kormányhivatal által nyilvántartott adataiban bekövetkezett
bármely változást, továbbá a tevékenysége megszüntetését nyolc napon belül az őt
nyilvántartásba vevő kormányhivatalnak be kell jelentenie (Rendelet 9. §. (3) bekezdés).
 A magán-munkaközvetítő a tevékenységéért a munkát keresővel szemben díjat,
költséget nem számolhat fel (Rendelet 10. §. (3) bekezdés).
 A magán-munkaközvetítőnek a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január
31-ig a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által
működtetett honlapon közzétett adatlapon, telephelyenként tájékoztatást kell
szolgáltatnia (Rendelet 13. §. (1) bekezdés).
Magán-munkaközvetítés során tilos:
 a munkát keresők között hátrányos megkülönböztetést tenni nemük, koruk, családi
vagy fogyatékos állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai
meggyőződésük, munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez tartozásuk vagy ezzel
összefüggő tevékenységük, továbbá minden egyéb, a foglalkozással össze nem függő
körülmény miatt,
 a munkát keresőt jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre
közvetíteni,
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 a munkát keresőt nem létező állásba közvetíteni, valamint olyan állásba (illetve a
munkáltató azon telephelyén lévő állásba), ahol sztrájk van, a sztrájkot megelőző
egyeztetés kezdeményezésétől a sztrájk befejezéséig,
 olyan munkaerőigényt kielégíteni, amely jogszabálysértő feltételeket tartalmaz,
 olyan személyi adatokat rögzíteni, nyilvántartásba venni, felhasználni, amelyekre a
munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez nincs szükség, illetve amelyek a
keresett munkával nincsenek közvetlen összefüggésben (Rendelet 10. §. (1) bekezdés
a)–e) pont).
Nem folytatható magán-munkaközvetítés arra a munkavállalásra, amely nemzetközi
szerződés hatálya alá tartozik, és amellyel kapcsolatos munkaközvetítői tevékenységre a
nemzetközi szerződés alapján állami szerv jogosult. (Rendelet 10. § (4) bekezdés)
Külföldre irányuló magán-munkaközvetítés során be kell tartani annak az országnak - a magánmunkaközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályait, amelyben történő
munkavállalás elősegítésére a magán-munkaközvetítői tevékenység irányul (Rendelet 10. §.
(5) bekezdés).
A magán-munkaközvetítőnek a munkát keresőt tájékoztatnia kell a felajánlott munkakör főbb
sajátosságairól, így különösen a foglalkoztatáshoz szükséges képzettségről, gyakorlati időről,
a foglalkoztatás helyéről, idejéről, az irányadó munkarendről, munkaidő-beosztásról, várható
kereseti lehetőségről (Rendelet 11. §. (1) bekezdés).
Ha a magán-munkaközvetítői tevékenység külföldi munkavállalásra irányul, a magánmunkaközvetítőnek a fogadó ország jogszabályairól - különösen a foglalkoztatással, a
külföldiek munkavállalásával, az idegenrendészettel kapcsolatos szabályokról - a közvetítést
megelőzően a munkát keresőt írásban, hitelt érdemlően tájékoztatni kell. A tájékoztatás
elmulasztásával vagy a téves tájékoztatással a magán-munkaközvetítő a munkát keresőnek
okozott kárért felelősséggel tartozik (Rendelet 11. §. (2) bekezdés).
Külföldi állampolgár magyarországi munkavégzésre csak a külföldiek magyarországi
munkavállalásának engedélyezéséről szóló jogszabályok figyelembevételével közvetíthető
(Rendelet 11. §. (3) bekezdés).
4. Melléklet – Bejelentől lap a magán-munkaközvetítői tevékenység végzésére irányuló
szándékról31
I. A magán-munkaközvetítő adatai:
1. A magán-munkaközvetítő (bejelentő) megnevezése:
..................................................................................................................................................

31

Forrás:
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_allasbejelentes/munkaadoknak_magan_munkako
zvetites.aspx
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2. A magán-munkaközvetítő cégjegyzékszáma vagy – ha a működésének feltétele más bírósági
vagy hatósági nyilvántartásba vétel – nyilvántartásba vételi száma:
..................................................................................................................................................
3. A bejelentő közvetítői tevékenységéhez kapcsolódó telephelye(i), címe(i):
.................................................................................................................................................
4. A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe, egyéb elérhetősége:
..................................................................................................................................................
II. Nyilatkozatok:
A bejelentő szervezet nyilatkozatai a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői
tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak teljesítéséről az alábbiak
szerint:
1. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet létesítő okirata tartalmazza a magánmunkaközvetítői tevékenység folytatását.
2. Nyilatkozom, hogy
 magán-munkaközvetítőként a Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
végzettséggel vagy szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkezem.
 az általam képviselt szervezet által – legalább heti húsz órában munkaviszony
keretében – foglalkoztatott legalább egy személy a Korm. rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott végzettséggel vagy szakmai képesítéssel, gyakorlattal
rendelkezik.
(a megfelelő aláhúzandó)
3. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a tevékenység gyakorlásához az alábbi
berendezéssel ellátott, megfelelő irodahelyiséggel a székhelyén és az I./3. pontban megjelölt
telephely(ek)en rendelkezik:
.....................................................................................................................................................
4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselet szervezet magán-munkaközvetítő tevékenysége
a)
b)
c)
d)

belföldre,
az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) többi tagállamának területére,
az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam területére vagy
belföldre és az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam területére együttesen

irányul.
(a felsorolás megfelelő eleme aláhúzandó)
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5. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a Korm. rendelet által előírt vagyoni
biztosítékot letétbe helyezte.
Fenti nyilatkozataimat a
1. a Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, előírt végzettséget vagy
szakmai képesítést bizonyító oklevél hiteles másolata, gyakorlatot bizonyító
szerződések, munkáltatói igazolások hiteles másolata, működési bizonyítvány,
valamint az e képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása érdekében kötött
szerződés hiteles másolata,
2. az irodahelyiség használati jogát biztosító okirat hiteles másolata,
3. az irodahelységhez tartozó vezetékes telefonvonal használati jogát biztosító okirat
hiteles másolata,
4. a vagyoni biztosítékról szóló eredeti letéti szerződés,
becsatolásával igazoltam.

Dátum ........................
...........................................
a bejelentő cégszerű aláírás
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5. Melléklet – Adatszolgáltatás a magán-munkaközvetítési tevékenységről
Kitöltési útmutató
Az „Adatszolgáltatás a magán-munkaközvetítési tevékenységről 2018. év” adatlapok
kitöltéséhez32
27. ábra – Adatgyűjtési adatlap a magán-munkaerő közvetítésről
Adatgyűjtés a magán-munkaközvetítők 2018. évi tevékenységéről
a munka erő-kölcsönzési és a ma gán-munkaközvetítői tevékenység nyilvá nta rtásba vételéről és folytatásá nak feltételeiről szóló
118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján
(Az Adatlapot akkor is ki kell tölteni és visszaküldeni a székhely/telephely szerint illetékes foglalkoztatási főosztály
részére, ha az év során munkaerő-közveítést nem végzett, de a cég a nyilvántartásban szerepel.)
Belső nyilvántartási szám
(Foglalkoztatási Főosztály tölti
ki)

A közvetítő cég:
neve:
statisztikai számjele
adószám 8 számje gye :
szakágazat:
gazdálk. forma:
me gye :

e-mail címe:
székhelye:
irányítószáma:
telephelye:
irányítószáma:
szervezeti formája:

Jogi személy
vállalkozás

Kérjük X-el
jelölje az Ön
cégének
szervezeti
formáját,
illetve a
közvetítés
irányát!

nonprofit szervezet
Jogi személyiség nélküli
nonprofit szervezet
Egyéni vállalkozó
A közvetítés iránya

csak belföldre
EGT tagállamba
Nem EGT tagállamba
Belföldre és külföldre is folytat közvetítést

Kitöltő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Megjegyzés:
Több telephely esetén, az adatlapot telephelyenként kell a telephely szerinti illetékes megyei (fővárosi)
kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya részére elküldeni!

32

https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_statisztika/stat_osszefogl_magan-munkakozv_tevekeny.aspx
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Általános tudnivalók
A 118/2001. (VI.30.) Korm. rendelet értelmében a 2018. évi tevékenységről szóló statisztikai
adatszolgáltatást kizárólag elektronikus formában, telephelyenként kell elkészítenie a magánmunkaközvetítő cégeknek. Az új nyomtatványok a www.munka.hu internet címről, a
Foglalkoztatás menüre kattintva, Statisztika / A magán-munkaközvetítők tevékenységéről
menüpont alól tölthetők le.
Az adatküldést excel formátumú adatlapokon kell elkészíteni, az excel táblákat e-mail
mellékletként küldje el a székhelye/telephely szerinti illetékes megyei (fővárosi)
kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya részére.
Amennyiben az Ön cége/telephelye 2018. évben ilyen irányú tevékenységet nem végzett,
akkor csak a borítólapot kell kitölteni és a ’Megjegyzés rovatba’ beírni, hogy „2018. évben
munkaerő-közvetítés nem történt”. A borítólapot pedig ebben a formában visszaküldeni a
székhelye/telephely szerinti illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal foglalkoztatási
főosztálya részére.
Az adatszolgáltatók köre
Az adatszolgáltatás kiterjed valamennyi nemzetgazdasági ágba magán-munkaközvetítést
folytató belföldi székhelyű és telephelyű közvetítő cégre, amelyet az illetékes megyei
(fővárosi) kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya nyilvántartásba vett.
Az adatszolgáltatás tartalma
A közvetítőnek a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31-éig a nyilvántartást
vezető foglalkoztatási főosztály által kiadott adatlapon a közvetítés keretében foglalkoztatottá
vált munkavállalókról - személyazonosításra alkalmatlan módon - tájékoztatást kell
szolgáltatni a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 12 §-a az ezt módosító 182/2009. (IX. 10.)
Korm. rendelet 231 §-a (6) bek. és a 285/2009. (XII. 11.) Kormányrendelet valamint a
171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2-5 §-a szerint. A több telephellyel rendelkező cégek
esetében az adatszolgáltató lapokat a telephelyek szerinti megyei (fővárosi) kormányhivatal
foglalkoztatási főosztálya részére kell megküldeni
Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
Az adatlapot a székhely/telephely szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal
foglalkoztatási főosztálya részére kell visszaküldeni 2019. január 31-ig, e-mailben.
Kitöltési segédlet az adatlaphoz
1. Alkalmazottak száma (fő): Azon munkavállalók száma, akik az adott székhely/telephely
munkaerő-állományának részét képezik, akár a munkaerő-közvetítés teendőit látják el,
akár más tevékenységet (is) folytatnak.
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Az alkalmazotti létszámra vonatkozó adatot a KSH átlagos statisztikai állományi
létszámának definíciója alapján kérjük kiszámítani és megadni.
További információ az alábbi linken található:
http://www.ksh.hu/apps/meta.objektum?p_lang=HU&p_menu_id=220&p_ot_id=20
0&p_obj_id=513&p_session_id=62806843
2. Nettó árbevétel (Ft): A nettó árbevétel a közvetítési tevékenységből származó bevételt
jelenti. Amennyiben a székhely/telephely további tevékenységet is folytat a munkaerőközvetítés mellett, e további tevékenységekkel járó bevételeket nem kell feltüntetni.
3. Tárolt önéletrajz, adatlap (db): Minden olyan munkaerő-közvetítőhöz leadott érvényes
önéletrajz, vagy bármilyen, egyénre vonatkozó információkat tartalmazó adatlap,
amelyet a székhely/telephely papír alapon vagy elektronikus úton tárol a
kiközvetíthető egyénekről.
4. Sikeres közvetítés: ha az ügyfél ténylegesen munkát talált (a munkaviszonyba,
megbízási, közalkalmazotti, köztisztviselői, vállalkozói jogviszonyba, történő
közvetítési esetek száma).
5. Sikertelen közvetítés: ha az ügyfél a megpályázott állást nem kapta meg. Egy ügyfél
többször is szerepelhet, ha az év folyamán több állást is megpályázott.
6. Folyamatban lévő közvetítések száma: 2018. december 31-én még a közvetítés nem
fejeződött be, így nem tekinthető sikeresnek, vagy sikertelennek.
7. Munkát keresők száma (fő): Azoknak az egyéneknek a száma, akik az év folyamán, egy
vagy több esetben közvetítési igénnyel nyilvántartásba vetették magukat.
Ha az Ön cége egy munkavállalót egyszer közvetített egy foglalkoztatónak, egy adott
munkakörre az egy közvetítésnek számít.
Ha az Ön cége egy munkavállalót több munkakörre közvetített egy vagy több foglalkoztatónak
az annyi közvetítésnek számít, ahány munkakört, munkáltatót érint (ebből egy munkakör lehet
sikeres, a többi pedig a sikertelen közvetítések számát jelenti). Ha az egyént az év folyamán,
egy vagy több foglalkoztatónak többször közvetítette ki, ez a „több” lesz ennek a
munkavállalónak a kiközvetítési eseteinek a száma.
Ha ugyanennek a foglalkoztatónak egyszerre több főt közvetített ki, a kiközvetítési esetek
száma ennek megfelelően többszöröződik (sikeres és/vagy sikertelen).
Segítség az adatlap kitöltéséhez az adatlapok kitöltéséhez az eddigi adatfelvételek alapján
1. Az elektronikus adatlapon minden olyan táblázatban, ahol ez indokolt sárga mezőben
(az adott tábla alján vagy jobb oldalán) található egy ellenőrzési mező, amely azt az
adatot mutatja, amelyet már egy korábbi táblázatban, más bontás szerint megadott.
Az ellenőrző mezőben lévő értékkel az aktuális táblában beírt adatnak meg kell
egyeznie. Kérjük, hogy a sárga mezőkbe ne írjon!
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2. Kérjük, hogy a táblázatokban csak a fehér háttérrel rendelkező cellákba írjon, mert a
vízkék cellák automatikusan összeadják az Ön által bevitt értékeket. Tehát Önnek nem
kell összeadnia a bevitt értékeket.
3. Kérjük, hogy mielőtt visszaküldi az adatlapot, győződjön meg arról, minden
munkalapon lévő adattáblát kitöltött-e. Egy munkalapon több adattábla is
előfordulhat.
4. Melléklet - Irodalomjegyzék
#

Dokumentum

1

„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” TOP-5.1.1-15-BA1-201600001 Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv 2017

2

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2017.
Foglalkoztatási Szolgálat, Budapest 2018. november

3

Statisztikai Tükör, Munkaerőpiaci folyamatok, 2018. I–III. negyedév

4

Tájékoztató a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és
folytatásának feltételeiről, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 2012
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tevékenységéről,

Nemzeti

