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VOJTEK ÉVA: 

A FLEXICURITY EU-S MODELLJEINEK GYAKORLATI SZEMPONTÚ BEMUTATÁSA, 

S A HAZAI MEGVALÓSÍTÁS LEHETŐSÉGEI 

FLEXICURITY – CÉLOK, ALAPELVEK, MEGVALÓSÍTÁSI IRÁNYOK 

A flexicurity eszméje a 2000.-es Lisszaboni Stratégia megjelenését követően tűnt fel az Európai 

Unióban, mint a foglalkoztatás növelése, a versenyképesség, valamint a szociális védelem egyidejű 

megvalósulásának egyik eszköze. (Az Európa Tanács a 2005-2008-as és 2008-2010 közötti időszakra 

szóló célkitűzései között szerepeltette a flexicurity megvalósításával kapcsolatos törekvéseket, illetve 

az Európai Közösség 2007-ben „Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs 

through flexibility and security" adott ki közleményt, melyet számos további is követett).  

Ennek ellenére azonban néhány európai országban már a 20. században megjelentek a flexicurity 

előhírnökei. A flexicurity gyökerei egészen a XIX. századig nyúlnak vissza, amikor Dániában hosszas 

tárgyalásokat követően a munkáltatók és a szakszervezetek az úgynevezett szeptemberi 

kompromisszumban lefektették egy olyan együttműködés alapjait, mely minden fél számára 

előnyökkel jár. Magát a kifejezést a dán szociáldemokrata miniszterelnök Rasmussen alkotta meg, 

amikor az általa vezetett kormány olyan fiskális politikát valósított meg, amelynek eredményeként 

egy, a növekvő strukturális munkanélküliség megállítására képes aktív munkaerőpiaci politika kezdett 

működni. A dán modellben egy olyan triangulum jön létre, melyben a három csúcsot a 

munkaerőpiaci rugalmasság, a szociális biztonság, illetve az aktív munkaerőpiaci politika jelenti (Dr. 

Szabó, 2010).  

A másik történeti előzmény Hollandiához köthető, ahol először 2002-ben Wilthagen és Rogowsky 

alkalmazta a flexicurity kifejezést hasonló tartalommal, mint azt Dániában tették. Withagen nevéhez 

köthető a flexicurity négy dimenziójának meghatározása is, mely már a gyakorlati megvalósítás 

kérdései felé terelte a témáról való gondolkodást. A rugalmasság dimenziói Withagen szerint a 

következők: 

� Külsődleges számszerűsíthető rugalmasság  

A munkából való elbocsátás nehéz vagy könnyű volta, például a határozott idejű munkaszerződések 

alkalmazásának mértéke, a munkaerő felvételének és elbocsátásának üzleti és szezonális ciklusokat 

követő rendje.  

� Belső (cégeken belüli) numerikus rugalmasság  

A cégek számára a források nélküli munkaerő létszámcsökkentésének vagy belső átcsoportosításának 

nehéz vagy könnyű volta (munkaórák változtatása, részmunkaidő alkalmazása, munkakör rotáció), a 

már alkalmazásban lévő munkavállalók munkaideje, munkarendje és munkaszerződéseinek típusát 

érintő változások.  

 

 

 

 

 



 

 

 

� Funkcionális rugalmasság  

A cégek számára a munkaszervezet változtatásának nehéz vagy könnyű volta, a munkások képessége 

vagy képtelensége az új feladatok kihívásaihoz való alkalmazkodásra (több feladat ellátásának 

képessége, munkakör gazdagítás és rotáció) - – a foglalkoztathatóság javítása több munkafázis 

betanításával, illetve rugalmas munkaszervezet kialakítása útján.  

� Bér rugalmasság  

A bérek alkalmazhatósága a gazdasági körülményekhez, rugalmas, teljesítményen alapuló bérezési 

rendszer alkalmazása – teljesítménytől, eredménytől függő bérezési formák alkalmazása (Neumann, 

Nacsa, 2004).  

 Mindezekkel összefüggésben a modell másik elemként meghatározta a biztonság dimenzióit is:  

� A munkafeladat biztonsága (a munka tartalmára vonatkozó elvárások stabilitása, munkaköri 
leírások megfelelő alkalmazása) 

� A foglalkoztatás biztonsága (a munkaerőpiacon maradásra vonatkozó elvárások (nem 
feltétlenül ugyanannál a foglalkoztatónál).  

� A jövedelem biztonsága  

� A kombinációs biztonság (nem más, mint a lehetőség, hogy a fizetett munkát és a családi 
kötelezettségeket összhangba lehessen hozni). 

A Wilthagen által megalkotott és a fentiekben kifejtett dimenziók adott cégekre vonatkozóan 

alkalmazzák a flexicurity alapelveket, léteznek azonban ennél jóval tágabb körű, az általános 

makroszintű foglalkoztatáspolitikai alapelvek, munkatörvénykönyvek is számos országban magukon 

hordozzák a flexicurity nyomait (Balogh, Dombi, Mlinarics, 2007).  

A rugalmas foglalkoztatási formák a XX. század második felében kezdtek Európában elterjedni. Az ide 

sorolt tevékenységek különböznek a "hagyományosnak" tekintett alkalmazási módoktól. A 

foglalkoztatás rugalmas (atipikus) formái - a részmunkaidős foglalkoztatás, a megosztott 

munkaidőben történő foglalkoztatás, a határozott (projekt) időtartamra történő foglalkoztatás, a 

munkaerő kölcsönzés, a tranzit foglalkoztatás, az önfoglalkoztatás és a távmunka - napjainkban az 

Európai Unióban és hazánkban egyaránt a foglalkoztatáspolitika egyik folyamatosan erősödő, a 

foglalkoztathatóságot javító eszközévé váltak (Munkaadók Lapja, 2000).  

A flexicurity a fogalom megszületése óta olyan koncepcióvá nőtte ki magát, amelynek hátterében 

számos más hasonló, a foglalkoztatás legújabb megoldókulcsaira és atipikus formáira utaló újítás áll 

az Európai Unió egyes tagállamaiban, melynek legjobb példái a következők: 

� life long learning – élethosszig tartó tanulás, illetve a piaci igényeknek megfelelő átképzések 
koncepciója; 

� aktív, munkaerőpiaci reintegrációt célzó munkaerőpiaci- és foglalkoztatáspolitika, valamint 
a workfare; 

� midijob, minijob, valamint az ein-euro job – részidős és munkamegosztásos 
atipikus foglalkoztatási formák (igen jellemzőek például Németországban) – illetve 
további atipikus munkavégzési formák;  

� time-sharing, job-sharing – idő- vagy munkakörmegosztás dolgozók között; 
� labour market transitions – az egyén életében beálló munkapiaci átmenetek elmélete, az 

átmenetek kezelésének és a munka nélkül töltött idő lerövidítésének módjai;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

� zwischenverdienst – jövedelmet kiegészítő kompenzációs juttatás, mely szintén 
Németországban jellemző elsősorban (Dr. Szabó, 2010).  

 

Az EU egyes tagállamaiban különböző megoldások élnek tehát, azonban a cél és a tartalom minden 

esetben közös. A flexicurity minden esetben arról szól, hogyan találjuk meg az egyensúlyt a rugalmas 

foglalkoztatási formák és a biztonságos váltások között úgy, hogy az több és jobb munkahelyet 

eredményezzen. A rugalmasság a rugalmas munkaszervezés kialakítását jelenti, illetve kiemelten 

kezeli a munka és a magánélet összeegyeztethetőségének kérdését, a munkaidő beosztás 

rugalmasságát, valamint a tudás folyamatos naprakészen tartását. Az ehhez társuló biztonság 

hivatott elősegíteni a foglalkoztatás biztonságát, melynek elsődleges eszközeit a képzések, illetve a 

munkanélküliség idejére járó támogatások jelentik.  

Az Unióban működő flexicurity politikák különbözőek, azonban vannak közös alapok, hiszen a 

Bizottság és a tagállamok konszenzuson alapuló döntést hoztak a flexicurity politikák szinte kötelező 

alkotóelemeivel összefüggésben:  

� rugalmas és megbízható szerződési formák (mind a munkáltatók és a munkavállalók, mind a 
munkahelyeken bennlevők, és a kinnlevők szempontjából); 

� korszerű munkajogi szabályozás, kollektív megoldások és munkaszervezetek révén; 
� átfogó stratégiák az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) tekintetében, a 

munkavállalók, és közöttük is különösképpen a legkiszolgáltatottabbak folyamatos 
alkalmazkodóképességének és foglalkoztathatóságának biztosítása érdekében; 

� hatékony aktív munkaerő-piaci eszközök, melyek segítenek a gyors változásokkal való 
megbirkózásban, megpróbálják csökkenteni a munkanélküliség időtartamát, és könnyíteni az 
újra elhelyezkedést;  

� korszerű társadalombiztosítási rendszerek, melyek megfelelő anyagi támogatást biztosítanak, 
ösztönzik a foglalkoztatást és elősegítik a munkaerő-piaci mobilitást. Ez magába foglalja a 
szociális védelmi formák minél szélesebb körét (munkanélküli-segély, nyugdíj, 
egészségbiztosítás), amely segíti a munka, a magánéleti és a családi kötelezettségek, pl. a 
gyereknevelés összeegyeztetését (Dr. Szabó, 2010).  

A tagállamok által megfogalmazott útvonalak, összetevők alkalmazásához azonban az Európai Unió 

segítségére is szükség van, hiszen a foglalkoztatáspolitika kérdése minden tagország 

szuverenitásához tartozik, azonban közösségi direktívák alkalmazására szükség van.  

KÖZÖSSÉGI IRÁNYELVEK A FLEXICURITY MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖNNYÍTÉSÉRE 

A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről (Temporary Agency Work Directive) 

2008/104/EK  

Az elmúlt húsz évben az irányelv által szabályozott atipikus foglalkoztatási forma az egyik 

leggyorsabban növekvő terület lett az Európai Unióban, hiszen számos vállalkozás toborozza így 

törzsgárdáját, de számos esetben a munkahelyi hiányzások pótlását is ezen eszközzel igyekeznek 

megoldani. A foglalkoztatási viszonyban általában két fél vesz részt: a foglalkoztató és a 

munkavállaló. A munkaerő-kölcsönzés esetében egy harmadik fél is megjelenik, a munkaerő 

felhasználója. A munkaerő-kölcsönzés keretében dolgozó munkavállalókat a munkaerő-kölcsönző cég 

foglalkoztatja és fizeti, ugyanakkor ideiglenesen más vállalatok rendelkezésére állnak, és munkájukat 

az ő irányításuk alatt végzik. 

 

 

 

 



 

 

 

A munkaerő-kölcsönzés során a munkavállaló és a kölcsönadó cég között munkaviszony áll 
fenn, de a munkaviszony harmadik cégnél való munkavégzésre jön létre, és a munkavégzés 
irányítása és ellenőrzése a foglalkoztató harmadik cég feladata. A munkavégzés a 
kölcsönvevőnél ideiglenes jellegű, így a kölcsönzés általában határozott idejű foglalkoztatást 
jelent. A munkaerő-kölcsönzés napjainkra már külön iparággá nőtte ki magát. A törvény ezért 
napjainkban már számos foglalkoztatási és bérezési garanciát nyújt a munkavállalók e 
jelenleg még relatíve szűk köre számára. Mind a gazdasági, mind az egyéb munkaügyi 
előnyei jelentős mértékben növelik népszerűségét. Kölcsönzés során a munkaadó mentesül az 
adminisztrációs kötelezettségek alól, a bérköltségek áttekinthetőbbé és tervezhetőbbé válnak, 
és a bérjellegű ráfordítások szolgáltatásvásárlássá való alakítása is óriási előnyt jelenthet. 
A munkaerő-kölcsönzés (amit időnként - tévesen - munkaerőlízingnek is neveznek) olyan rugalmas 

munkaerő-piaci eszköz, amely ideális megoldás lehet a cégek, vállalkozások számára az átmeneti 

problémák kezeléséhez, a termelés feltételeihez való igazodáshoz, a piac hektikus ingadozásából, a 

szezonalitásból adódó változások áthidalásához (Nagy, 2009). Ahhoz azonban, hogy a munkaerő-

kölcsönzés mind a munkaadó, mind pedig a munkavállaló számára előnyös legyen fontos, hogy a 

szabályozása megfelelően rendezett viszonyokat tegyen lehetővé.  

Az Európai Bizottság már 2002-ben bemutatta javaslatát, amely alapvetően meghatározza a 

kikölcsönzött munkavállalás minimum követelményeit. Az irányelv nagymértékben változtat a 

kölcsönbe adó és kölcsönbe vevő vállalatok munkajogi szabályozásán.  A Bizottság által 

megfogalmazottak biztosították a dolgozók teljesebb tájékoztatását (például a határozatlan idejű 

szerződéssel történő felvételi lehetőségeket illetően), az egyenlő hozzáférést különféle 

létesítményekhez (kantin, gyermekmegőrző, közlekedés). Előírták például a tagállamok számára a 

gyermekgondozási létesítményekhez való hozzáférése javítását, a kikölcsönzések közötti 

időszakokban is (Dr. Szabó, 2010).  

A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás (Framework agreement on fixed-

term work) 1999/70/EK  

A határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók jogait az az iparági 

megállapodás rögzíti, melyet a szociális partnerek, azaz a szakszervezeti szövetség és a munkaadók 

szövetségei konzultációs folyamat eredményeként kötöttek. Az ennek megerősítéseként jogerőre 

emelt 249. cikk megállapítja a határozott idejű munkaszerződés és munkaviszony általános elveit és 

kapcsolódó minimumkövetelményeit, melynek egyik alapja a megkülönböztetés tilalma. Az irányelv 

célja az ilyen jellegű munkaszerződések alkalmazása során tapasztalható visszaélések 

megakadályozása azáltal, hogy a szerződések megszűntetését olyan objektív okokban rögzítik, mint a 

meghatározott időpont elérése, a konkrét feladat elvégzése, vagy a kézzelfogható esemény 

bekövetkezése (Dr. Szabó, 2010).  

A részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról (Framework agreement on part-time 

work) 1997/81/EK  

A Bizottság ezen irányelve szintén a szociális partnerek között létrejött egyezményen alapul, a 

részmunkaidőben dolgozók egyenlő jogainak biztosítására, a részmunkaidős foglalkoztatás 

lehetőségeinek egyszerűsítésére irányul. A keretegyezmény a teljes- és részmunkaidős foglalkoztatás 

közötti átjárás megkönnyítését, a távmunka végzéséhez szükséges feltételek megteremtését, a 

magánélet és a munka összeegyeztetését célozza.  

 

 

 

 



 

 

 

A távmunkáról kötött keretmegállapodás (Framework agreement on telework) 2002 COM(2008) 412 

végleges. A távmunkáról szóló keretmegállapodás tisztázza a távmunka fogalmát, illetve rendelkezik 

a dolgozók információval való ellátásáról, a munkavégzés eszközeinek biztosításáról, illetve 

megfogalmazza a távmunkások és a munkáltató telephelyén dolgozó munkavállalók jogainak 

egyenlőségét.  

Irányelv a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról
 
(Framework agreement on parental leave) 

1996/34/EK  

A keretmegállapodás értelmében a tagállamoknak segítenie kell a férfi és női állampolgárokat 

egyaránt abban, hogy munkahelyi és szülői feladataikat egyformán el tudják látni, össze tudják 

egyeztetni. Ezzel összefüggésben kimondja, hogy biztosítani kell legalább három hónap szülői 

szabadságot a gyermek legfeljebb nyolc éves koráig.  

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (Directive concerning certain aspects of the organisation 

of working time) 2003/88/EK  

A Munkaidő irányelv korábban (1993-ban) már létrejött direktívákat rendezett, mely definiálta a 

munkaidő és a pihenőidő fogalmát, a munkaidőt 48 órában korlátozta, megfogalmazta az évi négy 

hét fizetett szabadságot, valamint a munkaidő rugalmas szervezését (Dr. Szabó, 2010).  

EURÓPAI PÉLDÁK ÉS „JÓ GYAKORLATOK” A FLEXICURITY MEGVALÓSULÁSÁRA 

Az Európai Bizottság által meghatározott irányelvek minden, az Unióhoz tartozó tagállamra 

érvényesek, azonban nem minden ország képes megfelelően integrálni ezeket 

foglalkoztatáspolitikájába, illetve foglalkoztatási rendszerébe, ennek megfelelően az egyes államok 

különböző szinten állnak a rugalmasság és a biztonság tekintetében, melyet jól szemléltet az alábbi 

koordinátarendszer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra Az EU tagállamai a biztonság (x) és rugalmasság/foglalkoztathatóság (y) koordinátarendszerében 
(Forrás: OECD, 2006). 

 

 

 

 



 

 

 

A fenti ábrán jól látható, hogy az Európai Unió tagállamainak többsége a flexicurity alkotóelemeit 

tekintve vagy egyik, vagy másik tényező mentén lemaradásokkal küzd. Csupán néhány ország (Dánia, 

Finnország, Se) tartozik azon halmazba, ahol a magas biztonság mellett magas rugalmasságot 

garantáló foglalkoztatáspolitikájú országok találhatóak. Még a flexicurity egyik őshazájaként 

emlegetett Hollandia is csupán a biztonság mentén produkál magas minősítést, míg azonban a 

rugalmasság dimenziójában már nem mondható kiemelkedőnek a pozíciója. Hazánk helye a 

tagállamok között igen differens a flexicurity egyik és másik összetevője vonatkozásában. Ha a 

rugalmasságot vesszük alapul hazánk a középmezőnyben helyezkedik el, azonban ha a foglalkoztatás 

biztonságát vizsgáljuk, országunk már csak a sereghajtók között szerepel. A tagállamok közötti szórás 

számos tényezőre vezethető vissza, egyrészt fontosak az ország hagyományai, történelmi fejlődése, 

gazdasági fejlettségének foka, valamint igen hangsúlyos az eredmények szempontja tekintetében, 

hogy a flexicurity mely elemei mellett és milyen tartalommal köteleződnek el az egyes országok.  

AZ ALAPOK – DÁNIA 

A Dán gazdaság 1985 és 1992 közötti megrázkódtatását követően a társadalomban a munkanélküliek 

aránya elérte a 9,6%-ot, mely a korábbi években mért arányok háromszorosát jelentette. A gazdasági 

válság hatására a kormány csökkentette a szociális kiadásokat, a költségvetésben hosszú távra szóló 

plafont állított be. A munkaerőpiaci- és foglalkoztatáspolitika területén szükség volt bizonyos új 

típusú megoldások alkalmazására, mellyel valamilyen módon csökkenthető a munkanélküliek száma, 

illetve rugalmasabb és biztonságosabb foglalkoztatás valósulhat meg. A munkavállalók számára 

Dániában ekkor vezették be az egy éves időtartamú kutató szabadságot (sabbatical), mely 

lehetőséget teremtett arra, hogy a már meglévő munkahelyeket osszák szét a korábbinál több 

dolgozó között, elkezdődött tehát számos jóléti intézkedés kiterjesztése a munkahelyi környezetre. 

Emellett a munkavállalók képzettségének javítását célozták az újonnan hozott intézkedések annak 

érdekében, hogy alkalmazkodóbbá tegyék a munkaerő kínálatot. A sabbatical mellett számos új 

fizetett szabadságolási forma is bevezetésre került, melynek célja elsősorban a képzéseken való 

részvétel elősegítése, illetve a szülők számára a gyermekgondozási időszak megkönnyítése. Az ilyen 

jellegű szabadságolások esetén a munkavállaló bérének 60%-át megkapja egy teljes éven keresztül, 

míg oktatási célok esetében a teljes fizetésére jogosult a dolgozó.  

Ehhez kapcsolódóan, az aktív politikák jegyében a munkanélküliség idejére szóló támogatások 

rendszere is kétlépcsőssé alakult: 

� az állásukat elvesztők feltétel nélkül jogosultak segélyre, mely, úgynevezett passzív 
támogatás időtartama fél év lehet,  

� emellett képzésekre és munkatréningre kötelezték a munkanélkülieket, illetve amennyiben 
nem találnak munkát a periódus végére, egyéni felmérés alapján állapítják meg a 
folyósítandó segély mértékét.  

A foglalkoztatási helyzet flexicurity jegyében való átalakításának emellett alapvetően két irányt vett 

fel, az egyik a foglalkoztatás fellendítése érdekében a megváltozott munkaképességűek távmunka-

vállalásának ösztönzése, illetve a határozott idejű szerződésekre vonatkozó korlátok megszűntetése, 

melynek hatására a szerződések megújíthatóvá váltak, valamint emelték azok időkeretének 

maximumát.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Mindemellett a munkavállalás ösztönzése és elősegítése érdekében 2003-ban csökkentek a bérből 

élők adóterhei, mellyel növelni próbálták az alacsony bérek és a munkanélküli juttatások közötti 

különbséget. A dán flexicurity modell számszerű eredményeinek tekintetében szinte minden 

vonatkozásában sikeresnek bizonyult, a lakosság túlnyomó többsége elfogadta a változásokat, így a 

nagy társadalmi támogatottság hozzájárult a foglalkoztatáspolitika sikerességéhez (Sasvári, 2009).  

AUSZTRIA VÉGKIELÉGÍTÉSI RENDSZERE – ABFERTIGUNG NEU 

2003-ban átalakult Ausztriában a végkielégítésekre vonatkozó szabályozó rendszere. Korábban az 

általános gyakorlathoz igazodva az osztrák rendszer is a jogviszony hosszához igazítva szabta meg a 

végkielégítés mértékét, akik pedig három évnél kevesebb időt töltöttek az adott munkahelyen, vagy 

önmaguk mondtak fel, nem voltak jogosultak végkielégítésre. E működési módban kódolt probléma 

volt, miszerint a munkahelyet váltó munkavállaló elveszítette addig felhalmozott jogosultságát. Ehhez 

képest 2003-tól új alapokon kezdett működni a végkielégítések rendszere, melynek lényege, hogy a 

dolgozó munkába állását követő második hónaptól a munkáltató egy meghatározott havi összeget 

különít el a munkavállaló személyes számláján, melyet a munkaviszony véget érése esetén a dolgozó 

egy összegben megkap (a minimum három éves munkaviszonyra vonatkozó kitétel továbbra is él). Az 

intézkedést követő felmérések szerint a végkielégítés így 800 ezerrel több foglalkoztatott számára 

vált potenciálisan elérhetővé, illetve azok is részesülhettek ily módon végkielégítésben, akik önmaguk 

bontották fel munkaszerződésüket (A flexicurity közös alapelvei felé, 2007).  

HOLLANDIA ÉS A HATÁROZOTT MUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS 

Hollandiában az előző évezred utolsó évében született meg az a törvény (Wet Flexibiliteit en 

Zekerheid), mely a munkaerőpiac rugalmasságát és a munkavállalók jogainak rögzítését egyidejűleg 

próbálta megvalósítani, elősegíteni. E cél elérése érdekében deregulálták a határozott 

munkaszerződésű dolgozókat közvetítő cégek alapítását és működését, illetve az egymást követő 

határozott munkaszerződések számát három alkalomban maximalizálták, a maximális időbeli korlátot 

pedig három évben adták meg. Emellett az intézkedések sorában az ideiglenes szerződéssel munkát 

vállalók körét időarányosan bővülővé tették, kibővítették a korábbiakhoz képest. A változások 

hatására a kiközvetített munkavállalók helyzete is jelentősen javult, hiszen adott időtartam után 

jogosultak lettek kedvezőbb feltételű határozott munkaviszonyra, továbbképzésre, illetve a 

vállalkozások saját alkalmazottaival azonos bérezésben részesülhettek 26 hétnyi foglalkoztatás után. 

A Munka Törvénykönyvében ismerték tehát el a határozott idejű és alkalmi szerződéseket, illetve 

bevezették a minimum védelmet és minimálbért (A flexicurity közös alapelvei felé, 2007).  

A másik fontos foglalkoztatáspolitikai szegmens, ahol változások történtek, a részmunkaidős 

foglalkoztatás területe. Hollandia igen magas arányokkal büszkélkedhet a részmunkaidőben 

foglalkoztatottak számának tekintetében, hiszen például 2007-ben minden második munkavállaló 

ilyen jellegű foglalkoztatás keretében dolgozott, mely arány a kilencvenes évek végén még 

nagyságrendekkel kisebb volt. A lendületes növekedés annak köszönhető, hogy 2000-ben 

megszületett a Munkaórák Kiigazításáról szóló törvény, melynek értelmében a munkavállalóknak 

lehetőségében állt, hogy már létező munkaszerződésüket bizonyos feltételek mellett egyoldalúan 

módosítsák.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Egy másik terület, melyen nagy eredményeket ért el Hollandia, az élethosszig tartó tanulás 

megvalósulásának elősegítése. 2005-ben létrejött a kormány kezdeményezése nyomán egy 

ügynökség, melynek égisze alatt 2011-ig kilencvenezer fő számára akarnak személyre szabott képzési 

programot kidolgozni, melynek alapelve a tanulás és a munka kombinálása a munkanélküli személyek 

számára. A tervezők és megvalósítók között a helyi szintű munkaközvetítők, a munkaadók, illetve 

oktatási intézmények szerepelnek, mely konzorcium elsősorban a képzések és a munkaerőpiaci 

igények összehangolása érdekében tevékenykedik.  

ÍRORSZÁG – SZOCIÁLIS PARTNEREK MEGÁLLAPODÁSA 

Írországban a foglalkoztatás bővítésével kapcsolatos próbálkozások alapvetően két központi gondolat 

mentén valósultak meg. Az egyik, miszerint a munkavállalók képzését a munkahelyi igényekhez 

alakítva kell megvalósítani, illetve elsősorban az alacsonyan képzett, rosszul fizetett alkalmazottakat 

kell megcélozni a készségfejlesztő programokkal. A másik gondolati alapvetés szerint pedig, a 

munkahelyi tanulás mellett fókuszba kell helyezni a munkaerőpiacról kirekesztődött, írástudatlan, 

alacsony iskolai végzettségű személyeket és csoportokat. Az ír példa különös erőssége, hogy a 

foglalkoztatási problémák megoldása és kezelése érdekében olyan komplex programok jönnek létre, 

melyeket a szociális partnerek széles körű párbeszéde előz meg (A flexicurity közös alapelvei felé, 

2007).  

TOVÁBBI JÓ GYAKOLRATOK, ADAPTÁLÁSRA ALKALMAS MODELLEK, MEGOLDÁSOK 

� Spanyolország 
A legnagyobb előrelépés a határozott idejű szerződések vonatkozásában tapasztalható, hiszen 2006 

óta lehetővé vált a határozott idejű szerződéssel dolgozók számára, hogy amennyiben legalább két 

évet töltenek ugyanazon a munkahelyen automatikusan megkapják a határozatlan 

munkaszerződéses viszonyt. A végkielégítés kérdésében azonban hátrányos döntések és 

intézkedések születtek, amikor a végkielégítés mértékét harmadára csökkentették.  

� Litvánia 
A dán rendszerhez hasonló módon lehetőség nyílik a munkavállalók számára a képzési célú szabadság 

kivételére 12 hónapnyi időtartamban, mely alatt a szabadságon lévő dolgozó munkáját ideiglenesen 

határozott idejű szerződéssel munkanélküliek látják el.  

� Németország 
Úgynevezett munkaidőszámla rendszer lépett életbe, mely alapján a munkavállalók válthatnak a 

teljes- és részmunkaidő között.  

� Franciaország 
Specifikus program jött létre az elbocsátott szakmunkások számára, mely keretében lehetőségük 

nyílik egyéves szerződés megkötésére a munkanélküliekkel foglalkozó ügynökségekkel, melynek 

értelmében továbbképzésben részesülnek és gyakorlatra mehetnek bizonyos vállalkozásokhoz. A 

gyakorlat ideje alatt a szerződő munkanélküliek jogosultak a korábbi fizetésük nyolcvan százalékában 

meghatározott állami támogatásra. A gyakorlat letelte után lehetséges a szakmunkások 

továbbfoglalkoztatása a gyakorlatot biztosító vállalkozásnál.  

 

 

 

 

 



 

 

 

A fentiekben leírt Európai modellek, „jó gyakorlatok” a flexicurity politikák egyes elemeit és azok 

megvalósítási lehetőségeit mutatják be. Ahogy az a fentiekből is kitűnik, az atipikus foglalkoztatási 

formák igen hasznos eszköznek bizonyulnak a rugalmas foglalkoztatáspolitikai célok elérésében. A 

szülői szabadságon lévők részmunkaidős munkával, a megváltozott munkaképességűek távmunkával, 

míg alkalmi, kutatói szabadság miatti megüresedést pótlók határozott idejű munkaszerződéses 

jogviszonnyal kapnak lehetőséget a munka világába történő (re)integrálódásra.  

Hazánk kevéssé rugalmas munkaerőpiacán szintén kiemelkedő szerepet kapnak az 

alkalmazkodóképességet, foglalkoztathatóságot javító aktív eszközök, a rugalmasságot és biztonságot 

előmozdító törvénymódosítások, illetve az atipikus munkavállalási formák elterjedését ösztönző 

intézkedések.  

A KÜLFÖLDI JÓ GYAKORLATOK HAZAI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK LEHETŐSÉGEI 

Magyarországon a foglalkoztatási problémák igen mélyen gyökereznek és csupán nehezen érhető el 

apróbb javulás a kialakult struktúrában. A tömeges elbocsátások igen nagy számban terhelik a 

munkaerőpiacot, illetve a szociális ellátórendszert is, hiszen a munka nélkül maradó dolgozók 

általában olyan ellátásban részesülnek, amely gyakran inkább a munkaerőpiacról való kilépést 

támogatja, mintsem a munkahelyváltást. Keveset fordítunk az aktív munkaerő-piaci eszközökre, 

ráadásul ezeket alacsony hatékonysággal tesszük, az új álláshoz jutás esélyei alacsonyak. Továbbra is 

alacsonyabb a nők foglalkoztatottsága és sokan a feketegazdaságban keresnek munkát. A gyenge 

szakképzési rendszerek miatt a munkatapasztalattal nem rendelkező alacsonyan képzett és 

pályakezdő munkavállalók nem igen tudnak megfelelni a munkaerőpiac elvárásainak. Az egyének és a 

társadalom egyaránt profitálnának abból, ha sikerülne új lehetőségeket teremteni a 

munkanélkülieknek, illetve rugalmasabbá és biztonságosabbá téve a meglévő foglalkoztatási 

formákat lehetőség nyílna minél nagyobb számú munkaerőt állásban tartani. A szerződési formák 

tekintetében biztosítani kell, hogy a gazdaság felfutóban lévő ágaiban dolgozók, akik gyakran 

határozott idejű szerződéssel vagy alkalmi alapon dolgoznak megfelelő védelmet kapjanak (Dr. Szabó, 

2010). 

A Munka Törvénykönyve által biztosított keretek 

A foglalkoztatás rugalmasságának és biztonságának megteremtése és lehetővé tétele nagymértékben 

függ a hatályos munkajogi szabályozástól. Hazánkban a Munka Törvénykönyve csupán korlátozott 

lehetőséget biztosít a flexicurity politikák alkalmazására. Szükséges lenne néhány átalakítás, többek 

között a fenti példák mentén.  

Hazánkban a munkaviszony eltérő megállapodás hiányában határozatlan időtartamú, a határozott 

idejű munkaviszony pedig alapesetben maximum ötéves időtartamot jelent. Korántsem biztos 

azonban, hogy a határozott idejű szerződés kevesebb biztonságot hordoz magában (Telegdy, 2006), 

különösen, ha a határozott idő nem túl rövid. Igaz ugyan, hogy a határozott idő leteltével a felek útjai 

minden további nélkül elválhatnak, a szerződés tartama alatt azonban a munkáltatónak alig van 

lehetősége a szerződés felmondására, illetve komoly anyagi áldozatokkal jár számára a felmondás.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A látszólag rugalmatlan szabályozás ellenére a munkáltatók különböző eszközökkel el tudják érni, 

hogy a munkavállalóktól viszonylag olcsón meg tudjanak válni. (Köllő–Nacsa, 2006) egyrészt a 

végkielégítés összege a munkaviszony elején nem túl magas, a határozott idejű munkaviszony végén 

pedig nem jár végkielégítés. A gyakorlatban végül is a megszűnt munkaviszony egyáltalán nem vagy 

csak az esetek viszonylag alacsony hányadában jár végkielégítéssel (Dr. Vukovich, 2009).  

A felmondás tekintetében is igen rugalmatlannak mondható tehát a szabályozás. A határozott idejű 

munkaviszonyt csak közös megegyezéssel, vagy rendkívüli felmondással (munkával kapcsolatos 

mulasztás elkövetése esetén) lehet megszűntetni. Amennyiben nem így történik, a határozott idő 

lejártáig járó bért, maximum egy éves időtartamig ki kell fizetni a munkavállalónak. Határozatlan 

idejű munkaviszonyban, a munkáltató által kezdeményezett felmondás esetén a munkáltatónak 

végkielégítés jár, melynek mértéke a ledolgozott idő függvényében alakul. Legalább háromévnyi 

munkaviszony esetében egyhónapi, huszonöt év munkaviszony esetén hat hónapnyi átlagbér, a kettő 

közötti időtartamban pedig egy és hat havi bér között ingadozhat az összeg (Berde, 2008).   

Ez a működésmód számos hátrányt hordoz magában, mint például a három év letelte előtt munkát 

váltók esetén a felhalmozott összeg elvesztése, illetve munkahely váltása esetén az újabb 

jogviszonyban a „gyűjtögetés” újrakezdése. Ennek kiküszöbölésére hazánkban is tanácsos lenne az 

osztrák rendszerhez hasonló megoldást kiépíteni, melyben a munkáltató szinte a munkaviszony 

kezdetétől a dolgozó egyéni számlájára fizetne egy adott összeget, melyet a munkaszerződés 

felmondásakor a munkavállaló egy összegben megkaphat.  

A munkaidővel a MT egy teljes fejezete foglalkozik. A munkaidő mértéke napi nyolc, heti negyven 

óra, de a felek ennél rövidebb munkaidőben is megállapodhatnak. Hazánkban a MT-ben nem kerül 

szabályozásra az európai rendszerekben megtalálható képzési szabadság, azonban a törvény 

lehetőséget ad arra, hogy a kollektív szerződésekben megjeleníthető legyen a képzési, kutatási célú 

szabadság lehetősége (Berde, 2008).  

A rugalmas foglalkoztatási formák a XX. század második felében kezdtek Európában 
elterjedni. Az ide sorolt tevékenységek különböznek a "hagyományosnak" tekintett 
alkalmazási módoktól. A foglalkoztatás rugalmas (atipikus) formái - a részmunkaidős 
foglalkoztatás, a megosztott munkaidőben történő foglalkoztatás, a határozott (projekt) 
időtartamra történő foglalkoztatás, a munkaerő kölcsönzés, a tranzit foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatás és a távmunka - napjainkban az Európai Unióban és hazánkban egyaránt a 
foglalkoztatáspolitika egyik folyamatosan erősödő, a foglalkoztathatóságot javító eszközévé 
váltak (Munkaadók Lapja, 2000).  
Az atipikus foglalkoztatási formák közül az egyik legnagyobb lehetőségeket nyújtó a távmunka 

alkalmazása. A távmunka külön alfejezetben szerepel a MT-ben, de csak az információtechnológiai és 

informatikai eszközökkel végzett munkát sorolják ide, melynek eredményét elektronikus eszközökkel 

továbbítja a munkavállaló a munkáltató telephelyére (Berde, 2008). Fontos azonban körültekintően 

kidolgozni a távmunka megvalósításának kereteit és operatív elemeit, hiszen csupán ilyen módon 

érvényesülhet hatékonysága. Hazánkban 2009 szeptemberében indult útjára egy közel másfél éves 

2,5 milliárd forint keretösszegű projekt, amelynek célja 3 ezer rugalmas munkahely kialakítása. Olyan 

munkaköröké, amelyeket nem hagyományos módon - napi 8 órában az irodából - látnak el, hanem 

egészben vagy részben távmunkában, részmunkaidőben vagy egyéb alternatív úton. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 A megvalósító konzorcium számos nagy-, illetve kis- és középvállalkozást "világít át" azzal a céllal, 

hogy megmutassák, hogy mely munkakörök lennének elláthatóak rugalmas munkabeosztásban, ezzel 

növelve a működés költséghatékonyságát. A vállalkozások, illetve a munkavállalók meglepő 

nyitottsággal állnak a távmunka alkalmazásának kérdéséhez, azonban szem előtt kell tartani, hogy 

nem mindenki alkalmas a rugalmas munkára. "Nyilvánvalóan pályakezdőket nem tanácsos rugalmas, 

vagy távmunkában foglalkoztatni, mert ezek komoly önfegyelmet igényelnek és elengedhetetlen 

hozzá némi munkakultúra, szakmai tapasztalat. Nagyobb és hosszabb távú sikerrel kecsegtet, ha már 

egy ideje a szervezetnél dolgozók munkakörét alakítjuk át rugalmas munkakörré. Egyelőre a rugalmas 

munkavégzők többsége vezetői pozícióban dolgozik, de szép lassan ez a gyakorlat szivárog lefelé az 

alsóbb beosztású dolgozók irányába is." Magyarországon egyébként a távmunkások aránya 2 és 4 

százalék között mozog, míg ugyanez az arány a Skandináv területeken akár 20-30 százalék is lehet. 

(Dorofejev, 2010).  

Munkaerő kölcsönzés és –közvetítés 

A munkaerő kölcsönzés a másik olyan eszköz, mely a rugalmasság kialakításához igen fontos 

megoldást jelenthet. A foglalkoztatási viszonyban általában két fél vesz részt: a foglalkoztató és a 

munkavállaló. A munkaerő-kölcsönzés esetében egy harmadik fél is megjelenik, a munkaerő 

felhasználója. A munkaerő-kölcsönzés keretében dolgozó munkavállalókat a munkaerő-kölcsönző cég 

foglalkoztatja és fizeti, ugyanakkor ideiglenesen más vállalatok rendelkezésére állnak, és munkájukat 

az ő irányításuk alatt végzik. 

A munkaerő-kölcsönzés során a munkavállaló és a kölcsönadó cég között munkaviszony áll 
fenn, de a munkaviszony harmadik cégnél való munkavégzésre jön létre, és a munkavégzés 
irányítása és ellenőrzése a foglalkoztató harmadik cég feladata. A munkavégzés a 
kölcsönvevőnél ideiglenes jellegű, így a kölcsönzés általában határozott idejű foglalkoztatást 
jelent. A munkaerő-kölcsönzés napjainkra már külön iparággá nőtte ki magát. A törvény ezért 
napjainkban már számos foglalkoztatási és bérezési garanciát nyújt a munkavállalók e 
jelenleg még relatíve szűk köre számára. Mind a gazdasági, mind az egyéb munkaügyi 
előnyei jelentős mértékben növelik népszerűségét. Kölcsönzés során a munkaadó mentesül az 
adminisztrációs kötelezettségek alól, a bérköltségek áttekinthetőbbé és tervezhetőbbé válnak, 
és a bérjellegű ráfordítások szolgáltatásvásárlássá való alakítása is óriási előnyt jelenthet. 
A munkaerő-kölcsönzés (amit időnként - tévesen - munkaerőlízingnek is neveznek) olyan rugalmas 

munkaerő-piaci eszköz, amely ideális megoldás lehet a cégek, vállalkozások számára az átmeneti 

problémák kezeléséhez, a termelés feltételeihez való igazodáshoz, a piac hektikus ingadozásából, a 

szezonalitásból adódó változások áthidalásához (Nagy, 2009).  

Mint olyan sok más minden, 1989-1990 fordulóján Magyarországon a munkaerőpiac is alapvető 

változásokon ment keresztül. Emlékezzünk az akkori helyzetre: az addig teljesen ismeretlen 

munkanélküliség sokkoló hatása, különösen annak mértéke, rohamos növekedése, a nagy állami 

vállalatok szétesése, az addig biztosnak tűnő munkahelyek drasztikus megszűnése, a gazdaság 

összeomlása, az infláció jelentős emelkedése stb. teljesen új, szokatlan helyzetet teremtett a 

munkaerőpiacon is. A cégek olyan új foglalkoztatási formákat kerestek, amelyek a nehéz, átmeneti 

időben nagyobb biztonságot adhattak képlékeny piaci helyzetük átvészeléséhez. Ilyen rugalmas 

eszközt kínáltak a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek (Szabó, 1998).  

 

 

 

 

 



 

 

 

1989 végéig - az akkor érvényben lévő jogszabályok miatt - üzleti alapon nem igazán volt érdemes 

munkaerő-kölcsönző céget létrehozni. Igaz ugyan, hogy a szabályozás ismerte a „kirendelés" 

fogalmát, de ez üzleti alapon azért nem működhetett, mert az akkori rendelkezések szerint a 

kirendelő vállalat a bérköltségnél csak alig néhány százalékkal nagyobb díjat érvényesíthetett az 

igénybevevővel szemben, ez pedig túlságosan alacsony árrés volt ahhoz, hogy érdemes legyen ezzel 

foglalkozni. A jogszabályi változás ezt a korlátozást eltörölte, így szabaddá vált az út a munkaerő-

kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások előtt. Nem véletlenül először a nemzetközi cégek jelentek meg 

a piacon, hiszen nekik volt több évtizedes, széles körű tapasztalatuk a szakma országos 

bevezetéséről. A szolgáltatás beindítása meglehetősen tőkeerős vállalkozásokat feltételezett, hiszen 

egy addig nálunk teljesen ismeretlen, új szakmát kellett bevezetni, ami a szolgáltatáshoz képest 

jelentős beruházást (megfelelő színvonalú iroda, berendezés, külföldön jól kiképzett személyzet) s 

óriási reklámköltséget igényelt. Az sem mellékes, hogy a potenciális megrendelők eleinte elsősorban 

a multinacionális vállalatok voltak, akiknek ez a szolgáltatás otthon már évek óta a megszokott 

eszköztárukban szerepelt. Az elmúlt tíz évben nagyon sok cég alakult már tisztán magyar tulajdonban 

is ezen a területen. Pontos számukat valószínűleg senki nem tudja megmondani, hiszen ezt a 

tevékenységet közel kétezer cég felvette a tevékenységi körébe (többnyire valamilyen más 

munkaerő-piaci tevékenységgel, például közvetítéssel, oktatással együtt). Magyarországon 2008. 

december 31-én 948 munkaerő-kölcsönző cég volt nyilvántartva. Ezek közül 188-an munkaerő-

közvetítést is végeztek. A 757 kölcsönző céggel összesen 6417 foglalkoztató szerződött (Nagy, 2009).  

A foglalkoztatásnak ez a formája a felhasználó cégek felől jelentkező, valós keresletet elégít ki: 

lehetővé teszi számukra például azt, hogy könnyebben kezeljék termelési csúcsidőszakaikat vagy 

helyettesítsék hiányzó dolgozóikat.  

A munkaerő kölcsönzéssel rokon kategóriát jelent a rugalmas foglalkoztatás tekintetében a 

munkaerő közvetítés. 

Magyarországon a rendszerváltást követően sorra jelentek meg a különböző fejvadász, illetve 

személyzeti tanácsadó cégek és állásközvetítő irodák. Létrejöttük fő oka az volt, hogy a megbízó 

vállalatok nem rendelkeztek a megfelelő erőforrással (idő, hely, szakértelem) a toborzás-kiválasztás 

lebonyolításához, vagy egyszerűen csak a betöltendő pozícióra legalkalmasabb jelölteket akarták 

fogadni. Az ezt követő években egyre több vállalatvezető ismerte fel a humán-erőforrás gazdálkodás 

fontosságát, az emberi tőke nagymértékben felértékelődött. Ebben fontos szerepet játszottak a 

személyzeti tanácsadó cégek, hiszen széleskörű munkaerőpiaci ismeretekkel és kapcsolatokkal 

rendelkeztek. Hazánkban jelenleg a tanácsadó cégek személyzeti szolgáltatások széles palettáját 

kínálják a megbízók számára. Legtöbbjük munkaerő-közvetítéssel és munkaerő-kölcsönzéssel 

foglalkozik, persze a siker érdekében más-más módszereket bevetve. Az ÁFSZ szerint 2008. december 

31-én 891 magán-közvetítő cég volt nyilvántartva Magyarországon, azonban ezek közül csak 321 

végzett közvetítő tevékenységet az említett évben. Tárgyévben 1.250.782 munkát kereső kért 

közvetítést a magán-munkaközvetítőktől. 2007-hez képest ez 72,9%-al több. 2008-ban a sikeres 

közvetítések száma 31.309 volt, ez az összes közvetítés számát (206.051) figyelembe véve elég 

alacsonynak mondható (Nagy, 2009).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Napjainkban, a gazdasági világválság hatására egyes területeken tömegessé váltak az elbocsátások, 

ezáltal megnőtt az álláskeresők száma is. A munkanélküliség növekedésével az a tendencia is 

megfigyelhető, hogy egyre többen próbálnak más szakterületen elhelyezkedni, akkor is, ha nem 

rendelkeznek a megfelelő szakirányú végzettséggel, vagy szakmai tapasztalattal. Egy újonnan 

meghirdetett pozíció esetében ez azt jelenti, hogy az állásajánlatra néhány nap alatt beérkezett 

pályázatok száma elérheti az 5-600-at is, ráadásul túlnyomó részük nem alkalmas a pozíció 

betöltésére. 

ÖSSZEGZÉS 

Az európai flexicurity modellek elemei között számos hazánkban is alkalmazható és számos kevésbé 

alkalmazható. Természetesen egyik modell sem vehető át teljes mértékben, változtatások nélkül, 

hiszen a társadalmi, gazdasági különbségek a megfelelő adaptálhatóság lehetőségeinek előzetes 

kidolgozását és mérlegelését igénylik. Jól láttatja például az eltéréseket a dán flexicurity rendszer 

egyik eleme, a „munkanélküliségi biztosítás”, mely a viszonylag rugalmas munkajogi szabályozás és az 

állástalálást segítő erőfeszítések kombinálásának eredménye. A rendszer nem fejlődhetett volna 

ilyenné a rendkívül fejlett ipari kapcsolatok és a szakszervezetek kiterjedtségével összefüggő 

társadalmi párbeszéd nélkül, ami a dán modell sajátossága. Becslések szerint Dániában a dolgozók 

80%-a szakszervezeti tag. A szociális partnerek tevőleges bevonása kulcsfontosságú annak 

érdekében, hogy a flexicurity mindenki javát szolgálja. Szintén kulcsfontosságú, hogy minden érdekelt 

kész legyen elfogadni a változást és felelősséget vállalni érte. Integrált flexicurity politikákat főleg 

olyan országokban találhatunk, amelyekben a szociális partnerek valamint a szociális partnerek és a 

hatóságok közötti párbeszéd és – mindenek felett – a bizalom fontos szerepet játszott. Hazánk 

esetében ez a megvalósítás számára komoly gátat szab, első lépésként tehát a munkaerőpiac egyes 

szereplőinek a megerősítése, a közöttük lévő kapcsolat javítása jelenik meg célként.  

A flexicurity politikák megvalósításának egyik legfontosabb eszközét jelenthetik az atipikus 

munkavégzési formák, illetve azok támogatása, azonban ezekkel kapcsolatban is felmerül néhány 

probléma, mely megoldásra vár a megvalósítás során.  

Az egyik ilyen probléma a kényszerhelyzet, illetve a létbizonytalanság problémája. Nem lehet az 

atipikus munkavállalási formákat összevetni a standard munkaviszonyokkal, hiszen az atipikus 

formában való foglalkoztatottsághoz hozzátartozik az is, hogy a legtöbb esetben a munkavállaló 

létbizonytalansága jóval nagyobb lesz attól, mintha „rendes” állása lenne. Azaz van ugyan állása, de 

az egzisztenciája továbbra is labilis anyagi alapokon áll, a dolgozó szegények között nagy arányban 

találhatóak részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók. Emellett hazánkban napjainkban az 

egyének életében a hitelképesség igen fontos kérdést jelent, részmunkaidőben foglalkoztatva 

azonban ennek lehetősége nem adott a munkavállaló számára.  

Az atipikus formák esetében emellett el szoktunk felejteni még egy szempontot. Bár a munka 

piacától távol került csoportok számára az ilyen megoldások jelenthetnek csak visszatérést, 

reintegrálódást a munka világába, egyre többen vannak, akik rákényszerülnek az ilyen atipikus 

jogviszonyt létrehozó munkaszerződések megkötésére és munkahelyek betöltésére (Sasvári, 2009.). 

Igen sokan ragadnak bent azon a másodlagos munkaerőpiacon, mely az atipikus 

munkalehetőségekből áll, így nem válik megvalósíthatóvá az átjárás a standard foglalkoztatási formák 

és az atipikus munkavállalás között.  

 

 

 

 



 

 

 

A képzése, átképzések, az élethosszig tartó tanulás megvalósítása a flexicurity politikák egyik tartó 

pillérét jelentik. Hazánkban jellemzően a munkáltatók többsége csupán igen nehezen vagy egyáltalán 

nem tud, illetve nem szándékozik áldozni munkavállalói fejlesztésére. Számos esetben jellemző, hogy 

a képzések elérhetősége, illetve biztosítása elsősorban a magasabb pozíciókban dolgozók számára 

adott csupán, az alacsony képzettséget igénylő, a vállalati hierarchiában alacsonyabb szinteken lévő 

munkavállalók számára nem. A nemzetközi példák, „jó gyakorlatok” adaptálása során fontos e hiátus 

szem előtt tartása, olyan rendszerek közelebbi vizsgálata tanácsos, melyekben a képzések a 

munkavállalók legsebezhetőbb csoportjaira irányulnak, illetve a képzések munkanélküliséget 

megelőző szerepét is érdemes szem előtt tartani. Hasznos lehet például az egyre gyakoribbá váló 

tömeges elbocsátásokat követően felmérni az álláskeresők egyéni lehetőségeit, a helyi 

munkaerőpiaci igényeket, és ennek megfelelően a hosszabb munkanélküliségben eltöltött állapot 

megelőzése érdekében célzott képzéseket indítani preventív céllal, a tömeges elbocsátások által 

érintettek körében.  
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