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Új foglalkoztatási formák Európában
Kialakulásuk hajtóerői:

– rugalmas munkaerőpiac iránti igény
– új lehetőségek, új szükségszerűségek

• munkáltató
• munkavállaló
• mindkét fél részéről

– befogadóbb munkaerőpiac
– feketemunka legalizálása, stb
Új, újszerű
– munkavállaló/munkáltató kapcsolatok
– munkaritmus
– munkahelyek
– munkavégzés módja, stb



Új foglalkoztatási formák közös 
jellemzői 

• Eltérő munkáltató – munkavállaló felállás a 
hagyományos 1:1 foglalkoztatási kapcsolathoz képest.

• Nem folytonos, megszakított, időszakos  munkavégzés, 
munkaellátás.

• Új típusú, intenzív együttműködés, networking a 
beszállítók, bedolgozók között.

Továbbá, lehetséges, hogy

- a munkavégzés helye nem a munkáltatónál van, 
valamint

- erőteljes és széleskörű ICT támogatás mellett valósul 
meg a munkavégzés.

Megjegyzés: relatív, átfedések, hagyományos formák



Azonosítható új foglalkoztatási formák

• közös foglalkoztatás (employee sharing),
• megosztott munkakör,
• ideiglenes vezetés (interim menedzsment),
• alkalmi munka,
• ikt-alapú mobilmunka,
• utalványalapú munka,
• portfólió-munka,
• platform munka ,
• együttműködésen alapuló (collaborative ) 

önfoglalkoztatás.

Forrás: Eurofound
https://www.eurofound.europa.eu/new-forms-of-employment



Az új foglalkoztatási formák
jellemzői 1.

• közös foglalkoztatás (employee sharing);
– egy munkavállalót több munkáltató alkalmaz
– összességében teljes munkaidőben, határozatlan időre
– mkt: hatékony szakértelem biztosítás (kkv)
– mv: fogl. stabilitás, munkakör gazdagítás vs izoláció
– munkaerőpiac: stabilitás

• munkakör megosztása;
– egy poszton a munkáltató több munkavállalót alkalmaz,
– kettő, (v több) részmunkaidős tesz ki egy teljes munkaidős állást,
– mkt: takarékos, 
– mv: rugalmas, +szociális  ellátás, +munka/magánélet, de +terhek is …
– munkaerőpiac: integratív, munkaerő bevonása, megtartása, de nem mindenhol 

alkalmazható
• ideiglenes vezetés (interim menedzsment);

– külső menedzsment szervezetbe integrálásása (vs külső konzultáns)
– részben integrált, specifikus feladatra, 
– upskilling, de izoláció lehetséges



Azonosítható új foglalkoztatási formák
jellemzői 2.

• alkalmi munka;
– instabil, megszakításos munkaellátás, munkavégzés,
– időszakos foglalkoztatás, vagy behíváson alapuló (on call) foglalkoztatás 

(min. max, avagy zéró kötelezettség),
– mkt: szerződéses rendezés; kötelezettségek minimalizálása, fekete 

munka elkerülése mellett,
- bizonyos szektorokban (szezonális, hullámzó, változó), 
- fiatal, képzetlen, nő vs munka/magán élet egyensúlya, 
- mv:alacsony szoc. biztonság, alacsonyabb bér
- munkaerőpiac: integratív, bővítő, terjedő

• ikt-alapú mobilmunka
– részben munkahelyen kívüli, ikt kapcsolaton alapuló
– bizalom, önállóság, önszervezés, atipikus munkaidő vs túlmunka
– bizonyos szektorok (pénzügy, értékesítés, gáz, áram, stb) (17%)

– fiatal, képzett, férfi 
– foglalkoztatás vagy önfoglalkoztatás

• utalványalapú munka
– főként háztartási, vagy mg. területen
– államigazgatásilag menedzselt utalványok
– rugalmasság, gyors fizetés, bizonyos szociális biztonság vs fekete munka
– periferiális munkaerőpiaci státusz, izoláció



Azonosítható új foglalkoztatási 
formák jellemzői 3

• portfólió-munka
– kreatív ágazatokban (újságírás, fordítás, média, kutatás)
– szabadfoglalkozású, önfoglalkoztató, önszervező
– középkorú, professzionális, férfi – függetlenség, 

önmegvalósítás, avagy kiegészítő jelleg
– rugalmas, sokoldalú vs önkizsákmányolás, izolált 

• együttműködésen alapuló önfoglalkoztatás
– új együttműködési formák

• ernyőszervezet
• co-working
• szövetkezet

– előnyös munkakörülmények: munka/privát szféra 
szétválasztása, rugalmasság, network, plusz szolgáltatások,

– előnyös munkaerőpiaci hatás: átmeneti, inkluzív 
foglalkoztatás



Azonosítható új foglalkoztatási 
formák jellemzői 4

• platform munka
- online applikációk közvetítésével alkalmi munka
– on-line szolgáltatás nyújtás (software, honlap, web, 

adatbázis, logó, stb), vagy applikáción keresztül 
off-line munka (htb, taxi, stb.)

– platform, kliens, munkás kapcsolat – bizonytalan 
(inkább szabadúszó, önfoglalkoztató) státusz

– képzett, fiatal, férfi 
– heterogén  egyszerű, ismétlődő munka 

(adatbevitel, áruismertetés, vevőszolgálat, stb) 
vagy professzionális munka (könyvelés, jogi szolg., 
kreatív munka, stb.)

- kiegészítő jövedelem inkább, 2,3% a jöv. felét
- alacsony, bizonytalan jövedelem, hiányos szoc. 

biztonság



Az új formák foglalkoztatási
státusz szerinti jellemzői

foglalkoztatott                                                 önfoglalkoztatott
közös foglalkoztatás        utalvány munka
munkakör megosztása

interim menedzsment

portfólió munka
platform munka

alkalmi munka               ikt-alapú együttműködésen
mobil munka        alapuló önfoglalkoztatás

Forrás: Eurofound



Az új foglalkoztatási formák hatása a 
munkakörülményekre

• Kedvező munkakörülmények (rugalmasság & biztonság): 
közös foglalkoztatás,  megosztott munkakör, az interim 
menedzsment.

• Vegyes: Ikt-alapú mobilmunka: rugalmasság, önállóság, 
kreativitás & fokozott stressz, növekvő munkaidő, a 
munka és szociális biztonságról egyénileg kell 
gondoskodni. Izoláció.

• Platform-munka: rugalmasság, önállóság & fokozott 
verseny, stressz, változó kereset, szoc. biztonság hiánya. 

• Kedvezőtlen: alkalmi munka esetében alacsony jöv., 
bizonytalanság, szoc. védelem hiánya.



Az új foglalkoztatási formák hatása a 
munkaerőpiacra

• Valamennyi forma segítheti a bizonyos munkavállalói 
csoportok integrációját, attraktív lehet egyes 
munkavállalói csoportok számára, azonban a 
munkahelyteremtő képességük korlátozott.

• Legkedvezőbb: munkavállalók közös foglalkoztatása. A 
munkakör megosztása, interim menedzsment a 
foglalkoztatás megőrzésére hathat.

• Munkaerőpiaci szegmentáció veszélye: töredezett, 
alacsony jövedelmű és biztonságú álláshelyek széleskörű
elfogadása, különösen az alkalmi munka, utalványalapú
munka esetében. Munkahelyteremtő hatásuk lehetséges, 
de kiszorító, helyettesítő hatással is lehetnek a standard 
foglalkoztatásra. 



Az új foglalkoztatási formák hatása a 
munkakörülményekre és a munkaerőpiacra

munkaerőpiac

+ munkakör-megosztás

utalvány-munka közös foglalkoztatás

interim menedzsment

együttműködésen alapuló ikt-alapú
önfoglalkoztatás                    mobil munka

portfólió munka
platform munka

alkalmi munka

_ +
munkafeltételek

Forrás: Eurofound



Szakpolitikai következtetések, 
következmények 

• Az új formák heterogenitása miatt általános vita helyett 
konkrétabb, specifikus megközelítésre van szükség. 
Tagállami információ és tapasztalatcsere alapján lehet 
egységes meghatározásokat elérni.

• A kedvező hatású új formák esetében – munkakör 
megosztása, munkavállalók közös foglalkoztatása, interim 
vezetés – lépéseket kell tenni a megismertetésük, 
elterjesztésük érdekében.

• Bizonyos új formák esetében – alkalmi, ikt-alapú, platform 
– szabályozott biztonsági hálóra van szükség, egyensúlyba 
hozandó a munkavállalók védelmét és a megoldások 
könnyebb alkalmazását, elterjesztését.



Szakpolitikai példa: a platform munka 
- jellemzői  

• platform munka (hakni gazdaság)
- online applikációk közvetítésével alkalmi munka
– on-line szolgáltatás nyújtás vagy applikáción keresztül off-line 

munka (htb, taxi, stb.)
– platform, kliens, munkás kapcsolat – bizonytalan (inkább 

szabadúszó, önfoglalkoztató) státusz
– képzett, fiatal, férfi 
– heterogén  összetételű, 

• egyszerű, ismétlődő munka irodai munka (adatbevitel, 
áruismertetés, vevőszolgálat, stb) 
(40% 1, 20% 2, 15% több fajta feladat)

• professzionális munka (könyvelés, jogi szolgáltatás, 
fordítás, stb), 

• értékesítés
• kreatív munka (software, honlap, web, logó, stb),

- kiegészítő jövedelem (0,6 – 4,3 %, átlag 2,3% a jöv. felét)
- bizonytalan (alacsony) jövedelem, hiányzó szoc. biztonság
- lehetséges kiszorító, helyettesítő hatás

• szoc biztonság
• opciók



Új foglalkoztatási formák egyes  
jellemzői



Szakpolitikai példa: a platform munka 
- EU-s politika részeként

Rendkívül gyorsan növekvő terület. 2013-2014 54%-os  
értékű növekedés, 77% tranzakció növekedés.
Önfoglalkoztatás ezen a területen 7-szer jobban nő, mint 
általában.

Közösségi (megosztásalapú) gazdasági jelentősége: 
Európai menetrend 2016-tól.

Területei: piacra jutás, felelősségi rendszerek, 
felhasználók védelme, munkavállalók és egyéni 
vállalkozók a közösségi gazdaságban.
Új, eseti jellegű, kevésbé rendszeres foglalkoztatási 
lehetőségek,  kiegészítő jövedelem, rugalmasabb 
feltételek.  Elmosódó határok a munkavállalók, egyéni 
vállalkozók között.



Szakpolitikai példa: a platform munka 
- szabályozási keretek átértékelése

A munkavállalóknak jogokat biztosító uniós jog csak azokra vonatkozik 
akik munkaviszonyban állnak.

Kritériumai: 
alárendeltségi viszony megléte (platformhoz képest)
a munka jellege (gazdasági szempontból értékkel bíró) 
díjazása. (költségek ellentételezése nem elég)

A platform dolgozók inkább egyéni szerződésesek – szociális 
biztonságuk tisztázatlan, kedvezőtlen. ( Hasonló az 
önfoglalkoztatóhoz. )

A helyzetüket tisztázni szükséges.

2 opció formálódik.

1) Ha a platform-munka szignifikáns, de kismértékű marad:
- koncentráljunk a munkahelyteremtő, innovációs lehetőségekre
- a meglevő munkaerőpiaci intézmények és szabályok 

kiigazítása, a negatív következmények 
csökkentése mellett.

Erre példa  új uniós munkaügyi irányelv javaslat.



Szabályozási keretek átértékelése:
EU-s irányelv javaslat példája

Átláthatóbb, kiszámíthatóbb munkakörülmények minden munkavállalónak.
Jellemzői:

• A munkavállaló fogalmának az Európai Bíróság esetjogához való igazítása, hogy az 
irányelv a tág értelemben vett munkavállalói kategóriákat fedje le.

– „munkavállaló”: olyan természetes személy, aki egy bizonyos időszakban egy 
másik személy számára és annak irányítása alatt javadalmazás ellenében 
szolgáltatásokat végez

• Így az irányelv hatálya alá kerülnek olyan foglalkoztatási formák, amelyek eddig  
kiestek a szabályozások alól:  a háztartási alkalmazottak, a marginális 
részmunkaidős munkavállalók vagy a nagyon rövid szerződéssel rendelkező
munkavállalók, valamint az olyan új formák is mint a behívás alapján való
alkalmazás, az utalványrendszerben való foglalkoztatás és a platformokon keresztül 
való foglalkoztatás.

• Biztosítja, hogy a  munkavállalók már az első napon aktualizált és részletekbe 
menő információkat kapjanak (nem csak 2 hónap múlva, mint most).

• Olyan új minimum jogokat vezet be, mint a kiszámíthatóbb munkához való jog, egy 
biztosabb foglalkoztatásra való átváltás kérelmezésének lehetősége és a kérelemre 
való írásbeli válaszhoz való jog vagy a fizetésbe beleszámított kötelező képzéshez 
való jog.

• A végrehajtási és a jogorvoslati eszközök megerősítése, arra az esetre, ha a 
felmerülő nézeteltéréseket nem lehet párbeszéd útján rendezni.



Szabályozási keretek átértékelése,
megváltoztatása

2. opció
Ha a platform munka erőteljesebben terjed, s 

nagyobb mértékben lesz jelen, akkor 
ambíciózusabb változtatások szükségesek: 

Lehetséges megoldásként a nem munkavállalói 
státuszra épülő biztosítási modellek irányába 
kell lépni.





Köszönöm a figyelmüket.

nagy.katalin@bffd.hu

nagykatalin@eqnet.hu


