
EFFAT ÚTMUTATÓ AZ IDEIGLENES MUNKAVÁLLALÓK ALKALMAZÁSÁRÓL

Az ideiglenes munkavállalók alkalmazása egyre elterjedtebb a 
mezőgazdaságban, turizmusban és élelmiszeriparban. Ennek 
eredményeképpen a szokásos munkaviszonyok helyét ideiglenes 
munkaviszonyok veszik át, ami rossz hír minden érintett 
számára. Íme egy ellenőrzőlista azon szakszervezeti tagok 
számára, akik ideiglenes munkaviszonyuk kérdését rendezni 
szeretnék:

1 A szakszervezeten és a munkavállalói 
képviselő szerven keresztül vesse fel a 
kérdést.

Beszélgessen munkatársaival és a vezetőséggel. A lehető 
legmagasabb szintre vigye fel a kérdést, hogy a vállalatot 
teljességében érintse. A nagy multinacionális vállalatok esetében 
az európai vállalati tanácsok segíthetnek az ügyben. Keressen 
olyan, az ideiglenes foglalkoztatásra vonatkozó elveket, melyek a 
vállalat egészére alkalmazhatók (országos szinten, Európa-szerte 
vagy globálisan).

2 Magyarázza el a vezetőségnek, hogy az 
ideiglenes munkavállalók nagy számban való 
használata miért ellentétes a vállalat, valamint 
alkalmazottainak érdekeivel. Az ideiglenes 
munkavállalók:

 általában kevésbé képzettek, mint a vállalat alkalmazottai; 
 legtöbbször kevésbé motiváltak, nem annyira hűségesek a 

vállalathoz, és nem ismerik annak vállalati kultúráját;

 általában nem ismerik annyira jól a biztonsági és minőségi 
előírásokat, mert a vállalat csak ideiglenesen alkalmazta őket;

 inkább kitettek a balesetveszélynek és nagyobb igazolatlan 
hiányzási arányt mutatnak, mint a vállalat alkalmazottai;

 gyakran nem is szükségesek, mert a legtöbb olyan munkát, 
melynek elvégzésére a vállalat ideiglenes munkaerőt alkalmaz, 
a vállalat saját alkalmazottai is el tudják végezni;

 gyakran több pénzbe kerülnek a vállalatnak (ez újra meg újra 
beigazolódott).

3 Tisztázza, hogy a vállalat fő foglalkoztatási 
formájának az állandó, határozatlan idejű és 
közvetlen alkalmazásnak kell lennie.

Ideiglenes munkavállalókat csak valóban indokolt esetben 
kellene alkalmazni, mint például kivételesen sok munka vagy 
betegség esetén. Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetőség és 
az alkalmazottak mind tudatában vannak, hogy elfogadhatatlan 
az ideiglenes munkaerő felhasználása az állandó alkalmazottak 
helyett, az alkalmazási feltételek enyhítése, a sztrájkoló dolgozók 
helyettesítése vagy kollektív fellépés aláaknázása. Minden 
vállalatban és szervezetben a fő foglalkoztatási formájának az 
állandó, határozatlan idejű és közvetlen alkalmazásnak kell 
lennie. Ha a vezetőség nem ért egyet ezzel, fel kell kérni, hogy 
tisztázza álláspontját.

4 Nézzen utána, hogy az ideiglenes 
munkavállalóknak a jogszabályok milyen 
munkavállalói jogokat írnak elő, és 
bizonyosodjon meg arról, hogy ezeket 
tiszteletben tartják.

Az EU új munkaerõ-kölcsönzésre vonatkozó irányelve jogokat 
biztosít az ideiglenes munkavállalóknak, és minden ideiglenes 
munkavállalót foglalkoztató munkáltatónak kötelesség 
bebizonyítani, hogy tiszteletben tartja azokat. Azáltal, hogy az 
ideiglenes munkavállalók élvezik a jogszabályban előírt jogaikat, 
a munkáltatókat elriasztják attól, hogy visszaéljenek velük, és ez 
minden, állandó és ideiglenes munkavállaló javára válik. 
Ugyanakkor azt is hasznos tudni, hogy egy adott munkáltató 
mikor fordul jóhiszeműen ideiglenes munkavállalókhoz, és nem 
csupán a minimális előírások betartását követi. Az EU 
törvényeknek megfelelően, az ideiglenes munkavállalóknak:

 az alkalmazási feltételeket illetően egyenlő bánásmódban és 
egyenlő lehetőségek biztosításában kell részesülniük (ideértve 
az ugyanolyan jellegű munkáért járó azonos szintű bérezést) a 
szokványos és állandó alkalmazásban levő munkavállalókkal;

 elismert és érvényesíthető írott szerződéssel kell 
rendelkezniük, melyekben meghatározzák alkalmazási 
feltételeiket;

 hozzáférést kell biztosítani a jogaikkal kapcsolatos 
információhoz, valamint a munkahelyükre vonatkozó 
egészségügyi és biztonsági előírásokhoz;

 az állandó alkalmazásban levő munkavállalókkal azonos 
felszerelést, bevezetést és képzést kell biztosítani.

Az Ön országában megtörténhet, hogy a törvények vagy 
kollektív szerz �dések további jogokat biztosítanak az ideiglenes 
munkavállalóknak. Járjon utána!

5 Érdeklődje meg, hogy vállalata milyen elvek 
alapján dönti el, hogy mely munkaközvetítő 
ügynökséggel működik együtt.

A jó hírű munkáltatók csak jó hírű, megfelelő szabályozás szerint 
működő (pl. engedélyezett/tanúsítvánnyal rendelkező) munkaerő-
kölcsönző ügynökségekhez fordulnak. A megbízható 
ügynökségek nem akadályoztatják a szakszervezeteket, hanem 
dolgozóikat kollektív szerződésekkel védelmezik. Érdeklődje 
meg, hogy vállalata mely ügynökségekkel működne együtt, és 
milyen eszközökkel biztosítják azt, hogy az ideiglenes dolgozók 
egyenlő bánásmódban részesülnek.
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6 Próbáljon munkáltatójával az ideiglenes 
dolgozók használatára vonatkozó 
megállapodást kötni.

Az EFFAT véleménye szerint az ideiglenes munkavállalókat 
alkalmazni kívánó munkáltatóknak tárgyalniuk kellene a 
szakszervezetekkel és vállalati tanácsokkal, és, amennyiben 
lehetséges, az ideiglenes munkavállalók alkalmazását olyan 
megállapodásokkal kellene szabályozni, melyek a következőket 
is magukba foglalják:

 az ideiglenes munkaerő maximális arányának szigorúan 
meghatározott korlátozása (pl. a munkaerő max. 10 %-a);

 a maximális idő, amíg egy dolgozó „ideiglenes” maradhat;
 a munkaerő-kölcsönző ügynökségektől elvárt minimális 

színvonal;
 Az ideiglenes munkavállalókra vonatkozó, a képzéssel, 

valamint egészségügyi és biztonsági előírásokkal kapcsolatos 
előírások, illetve az ezeknek való megfelelőséget vizsgáló 
eljárások megléte;

 azon munkakörök jegyzéke, melyek ideiglenes 
munkavállalókkal ideiglenesen végeztethetők el;

 olyan eszközök bevezetése, melyek által, megüresedés esetén, 
a megfelelően képzett ideiglenes munkavállalók állandó 
munkához juthatnak (a munkaerőhöz tartozó többi 
munkavállalóval azonos körülmények között).

Ezekben a megállapodásokban kétséget kizáró módon elő kell 
írni, hogy az ideiglenes munkavállalók alkalmazása nem fogja 
aláaknázni a dolgozók meglévő alkalmazási feltételeit, a 
kollektív szerződéseket, és nem lesz negatív hatásuk a kollektív 
szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokra, valamint azt, hogy az 
ideiglenes munkavállalók használata nem akadályoztatja a 
dolgozók (ideértve az ideiglenes dogozók) szakszervezeti taggá 
válását, illetve az azokban való aktív részvételt.
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