Az OMMF 2009. február havi Munkaügyi Hírlevele
Válságjelek és megoldási törekvések a munkavilágában
Az alig két éve kezdődött amerikai jelzáloghitel-válság mára már világméretűvé vált,
miközben a vele együtt járó recesszió hatása a törékeny és az erős
nemzetgazdaságokat is egyaránt sokkolva a magyar gazdaságot is elérte.
A globális válság hatására a hitelek megdrágultak a piacok beszűkültek, a fogyasztás
visszaesett.
A válság legérzékenyebb pontjának a bankszféra mutatkozik, bár egyes piaci
szereplők álláspontja szerint a bankok „csak gerjesztik a folyamatokat, miközben
ráültek tőkéjükre, biztos hozamú állampapírokba fektetve azt”. Tény azonban, hogy a
nyugat-európai bankok a növekvő veszteségeik miatt megváltoztatták
hitelpolitikájukat, ami a magyarországi érdekeltségeiket is érzékenyen érintették,
megnehezítve a kis- és közepes vállalkozások hitelfeltételének lehetőségét.
A hitelhiány a termelés visszaesését, illetve a piacvesztés (kereskedelmi stagnálás)
miatti tudatos visszafogását és a munkaerő „felszabadításával” a munkanélküliség
növekedését generálja.
A válság gyors lefutásában bízó foglalkoztatók kezdetben, a munkavállalók fizetettés fizetés nélküli szabadságra küldésével operáltak, sajnos pár hét alatt világos lett,
hogy a munkavállalók, változatlan létszámmal, még csökkentett munkaidőben sem
foglalkoztathatók tovább.
Ma már a politika, a gazdaság és a tudomány meghatározó személyiségei közül is
egyre többen prognosztizálják a válság elhúzódását és utalnak a munkavállalók
jelentős részének, az un. egzisztenciális problémáin túlmutató, a megélhetési
gondokat vizionáló, tehát a szociális biztonságot is megingató további feszültség
megjelenésére.
A fent vázolt folyamatok okán, már tömegesnek mondható és a jövőben még inkább
azzá váló létszámleépítések irányították a figyelmünket azokra a munkajogi
összefüggésekre, amik a munkahely védelme témakörét napjainkban aktuálissá
teszik.
Aktuális hírlevelünket tehát azzal a nem titkolt céllal tesszük közzé, hogy, a
munkavilágának alanyai megfelelő eligazítást kapjanak a munkajog válságkezelést
szabályozó, illetve arra kihatni képes szeletéből.
Fontos tudni, hogy a válságkezelés mögött támogatóként az állami akarat is
megjelenik, részben a támogatások biztosítása, részben pedig a szabályszerű
foglalkoztatás lehetőségeinek bővítésével.
A létszám-leépítés statisztikai adatai egyértelműen alátámasztják, hogy a globális
válság hatása Magyarországon is túlmutat a gazdasági szervezeteken és egyre
markánsabban jelenik meg a munkáltatók humán-erőforrás gazdálkodási
döntésében.
Éppen ezért a recesszió negatív hatásainak kivédése, illetve kezelése érdekében a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium a munkahelyteremtés és a meglevő

munkahelyek megőrzését célzó pályázati programjai keretében közel 100 milliárd
forintot tervez előteremteni.
A kormány foglalkoztatáspolitikája rövid távon a világgazdasági recesszió
munkaerőpiacra gyakorolt káros hatását kívánja csökkenteni, prioritást biztosítva
munkahelymegőrző, munkaerő-piaci szolgáltatás, munkaerő-piaci képzés, bérköltség
és a munkába járással összefüggő költségek támogatása tárgykörökben pályázó
munkáltatóknak.
A munkahelymegőrzés mellett újdonság az atipikus foglalkoztatás, azon belül is a
távmunka alkalmazásának támogatására kiírt pályázati program, ami kiterjed a
bérhez és járulékaihoz, a képzéshez, valamint az infrastruktúra-beszerzéshez
igényelt támogatásokra egyaránt.
Az előre jelzések szerint a hazai munkanélküliek száma az év folyamán mintegy 150
ezer fővel növekedhet, ennek megállítása, ideiglenesen is, csak a rugalmas
foglalkoztatás, a távmunka és a részmunka előtérbe állításával és ezek állami
támogatásával lehetséges.
Ebben az instabil állapotban talán legkézenfekvőbb a részmunka bevezetése.
A részmunkaidős foglalkoztatás, nemcsak Európában, de világviszonylatban is egyre
terjed, népszerűsége a gazdaságilag fejlett országokban lényegesen nagyobb, mint
Magyarországon. Az Eu-hoz való csatlakozásunk előtt, az akkori Európai Uniós
tagállamokban a foglalkoztatottak mintegy 18 százaléka már részmunkaidőben
dolgozott, míg Magyarországon ez az arány nem érte el a három százalékot.
Természetesen az európai átlag is jelentős szórást mutat, Hollandiában pl. a
munkavállalók 44 százaléka dolgozott részmunkaidőben, de a nők körében ez az
arány már 72 százalék volt.
A részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségének kiszélesítését a jogszabályi háttér
változása tette lehetővé. A jelenlegi gazdasági körülmények között a munkáltatónak
és a munkavállalónak egyaránt előnyös, a válság kezelését is valamelyest könnyítő
foglalkoztatási formára akkor kerülhet sor, ha a munkaadó és a munkavállaló erről a
munkaszerződésben, a munkaidő napi, heti vagy havi mértékét konkréten
megjelölve, külön megállapodik.
Ha a munkavállaló részmunkaidőben való foglalkoztatás, vagy a teljes munkaidőre
való visszaállítás miatt munkaszerződésének módosítását kezdeményezi, a
munkáltató 15 napon belül dönteni, a döntésről pedig a munkavállalót írásban
tájékoztatni köteles. A részmunkaidőben történő foglalkoztatás tehát a két fél
megállapodásán nyugszik, a felek egyoldalú kezdeményezése, csupán egy olyan
szándékot takar, aminek a megvalósuláshoz a másik fél érdekével is találkoznia kell.
Részmunkaidős foglalkoztatás, munkáltató által történő kezdeményezésére
leggyakrabban a munkaerő felhasználást befolyásoló külső kényszerítő hatások miatt
kerül sor. Maga a kezdeményezés nem más, mint a piac által determinált termelés és
foglalkoztatás optimalizálása, leegyszerűsítve, a munkáltatónak a globális válság
kihívásaira adott egyik lehetséges válasza.
Fontos kiemelni, hogy a munkavállalót megillető juttatásoknál az időarányosság
elvét, csak akkor lehet alkalmazni, ha a munkaidő mértéke és a juttatás
jogosultságának feltétele összefügg.

Ez végül is nem más, mint a munkavállalót védő, olyan garancia, amit az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény fogalmaz meg
kimondva, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottakat nem érheti hátrányos
megkülönböztetés más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez, vagy
csoporthoz képest.
A részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése érdekében azoknak a munkaadóknak,
akik vállalják az olyan munkavállalók foglalkoztatását, akik élethelyzetükből adódóan
maguk is érdekeltek a részmunkaidős foglalkoztatásban, támogatás nyújtható.
A munkaerő megtartását biztosítja pl. ha a munkáltató rövidebb munkaidőben
foglalkoztatja a munkavállalót, amit az Mt. 150.§ (2) bekezdésében foglaltak tesznek
lehetővé. „Ha a munkáltató a munkavállalót gazdaságilag indokolt esetben
átmenetileg a munkaszerződésben előírtnál rövidebb munkaidőben foglalkoztatja, a
munkavállalót a kiesett munkaidőre - munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérő
rendelkezése hiányában - személyi alapbére illeti meg.”
Amennyiben tehát a munkáltató gazdasági nehézségei miatt, csak az előírtnál
rövidebb munkaidőben tudja foglalkoztatni munkavállalóját, a kiesett időre ekkor is
személyi alapbért kell fizetnie, vagyis a munkavállalót ebben az esetben is teljes
munkaidőre járó díjazás illeti meg. Munkaszerződés módosítása nélkül a rövidebb
munkaidő arányában csökkentett munkabér kifizetésre csak abban az esetben van
lehetősége a munkáltatónak, ha erre a munkáltatónál érvényben levő kollektív
szerződés kifejezetten feljogosítja.
Amennyiben a hatályban lévő kollektív szerződés a foglalkoztatás ezen
lehetőségéről nem rendelkezik, a munkáltató kezdeményezheti a kollektívszerződés
erre vonatkozó módosítását.
A kollektív szerződés rendelkezése ellenére csak a korábban már jelzettek szerint,
vagyis akkor lehet rövidebb munkaidőre és azzal arányosan kevesebb bért fizetni, ha
erről a munkaszerződés módosításával a felek megállapodtak.
A munkáltatónak a megrendelési állománya csökkenése esetén lehetősége van arra,
hogy az Mt. 118.§ (1) bekezdés alapján a munkarendet, a munkaidőkeretet, a napi
munkaidő beosztásának szabályait - kollektív szerződés rendelkezése hiányában megállapítsa.
Azt, hogy a munkáltatónál mikor kell munkát végezni, elsősorban a kollektív
szerződésben kell meghatározni, de ennek hiányában azt a munkáltató állapítja meg.
A munkarend fogalma, valamennyi a munkaidő felhasználásával, beosztásával
kapcsolatos szabályozást magában foglal, így például egy adott munkáltatónál a napi
munkaidő kezdetének, befejezésének meghatározását, a munkaidő beosztását, a
munkaidőkeretben történő foglalkoztatást, vagy a pihenőidő kiadását.
A fentiekből következik, hogy amennyiben nincs kollektív szerződés, vagy az nem
rendelkezik a munkarendről, a munkáltató egyoldalúan is megállapíthatja azt,
bevezetve olyan rendelkezéseket, amik alapján, a válsághelyzetre is tekintettel
ideiglenesen - de meghatározott ideig - rövidebbek lesznek a munkahetek.

A rövidebb munkahét lehetőségére az Mt. 124.§ (5) bekezdés is alapot adhat,
ugyanis munkaidőkeret alkalmazása esetén a pihenőnap kéthetente, illetve kollektív
szerződés rendelkezése vagy a felek megállapodása alapján, legfeljebb havonta,
idénymunka esetén, a felek megállapodása alapján legfeljebb kéthavonta - részben
vagy egészben - összevontan is kiadható.
Fontos tudni, hogy munkaidőkeret alkalmazása esetén a készenléti jellegű
munkakörökben, a megszakítás nélküli, illetve a többműszakos munkarendben
foglalkoztatott, valamint az idénymunkát végző munkavállalók esetében,
kollektívszerződés rendelkezése alapján a pihenőnap, legfeljebb a munkavállaló
foglalkoztatására megállapított munkaidőkeret tartama alatt – részben vagy
egészben – összevontan is kiadható.
Ebben az esetben a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a munkaidőkeret egy
részében heti négy nap munkavégzés mellett három pihenőnapot adjon ki.
Abban az esetben azonban, ha a munkáltató a munkaidőkereten belül nem
dolgoztatja le a munkavállalókkal a rendelkezésre álló teljes munkaidőt, akkor erre a
le nem dolgozott időre a munkavállalókat személyi alapbérük illeti meg.

