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SAJTÓKÖZLEMÉNY – 

TÁJÉKOZTATÁS AZ IDÉNYMUNKÁRA VONATKOZÓ MUNKAER ŐIGÉNYEK BEJELENTÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGEIRŐL 

 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) lehetővé teszi, hogy a közfoglalkoztatott – bizonyos 

feltételek mellett – egyéb kereső tevékenységet, pl. idénymunkát végezzen. A közfoglalkoztatott 

legfeljebb 120 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt – ide értve az egyszerűsített 

foglalkoztatást (a továbbiakban: EFO) is – létesíthet, a közfoglalkoztató pedig köteles ezen időtartamra 

fizetés nélküli szabadságot engedélyezni. Ezen szabadság alatt a közfoglalkoztatási jogviszony nem 

szűnik meg, csak szünetel. Munkaviszony akkor létesíthető, ha a munkáltató nem azonos a 

közfoglalkoztatóval. A közfoglalkoztatott a számára EFO keretében felajánlott munkát köteles elfogadni, 

ellenkező esetben három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból (de az álláskeresők 

nyilvántartásából nem). Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatásba csak azok kerüljenek bevonásra, akik az 

elsődleges munkaerőpiacon valóban nem tudnak elhelyezkedni. 

Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági idénymunkák esetében a közfoglalkoztatási programok ne 

vonják el a munkaerőt a mezőgazdasági termelőktől, szükségessé vált a mezőgazdasági idénymunka 

prognosztizálása, amely megalapozza a közfoglalkoztatási programok optimalizált létszámmal történő 

tervezését. 2015. július 13. napjától kezdődően a munkáltató minden év május 1-je és október 31-e 

között munkaerőigényét közvetlenül annak a településnek a polgármesterénél bejelentheti, ahol a 

tervezett foglalkoztatás helye található. Az előre jelzett igények alapján a járási és megyei 

kormányhivatalok a foglalkoztatókkal egyeztetve úgy tervezik a mezőgazdasági idénymunkák idején a 

közfoglalkoztatási programok létszámait, hogy a jelzett mezőgazdasági idénymunkák elvégzésére kellő 

számú munkaerő álljon rendelkezésre. Továbbá az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint 

foglalkoztatni kívánó munkáltató minden év október 31-éig bejelentheti a tervezett foglalkoztatás helye 

szerint illetékes megyei foglalkoztatási szerv részére a következő év május 1-je és október 31-e között 

általa tervezett egyszerűsített foglalkoztatás helyét, a foglalkoztatni kívánt létszámot munkakörönként és 

a foglalkoztatás tervezett ütemezését. A megyei foglalkoztatási szerv minden év november 30-áig 

továbbítja a közfoglalkoztatásért felelős miniszter részére az összesített egyszerűsített foglalkoztatási 

igényeket. 

A Belügyminisztérium adatai alapján hiába adottak a jogszabályi feltételek, a munkáltatók tavaly alig 

éltek ezzel a felkínált lehetőséggel. A településvezetők részére bejelentett, EFO-ban foglalkoztatni 
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tervezett létszám csupán alig több mint 6000 főre vonatkozott. Az egyszerűsített foglalkoztatási 

munkaerőigények  jellemzően nem jutnak el a munkaügyi szervezet látókörébe. A 2016. év első 8 

hónapjában egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony keretében a foglalkoztatók által a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálathoz bejelentett új álláshelyek száma 3369 volt, ebből 217 állás irányult 

mezőgazdasági idénymunkára. 2016. január és augusztus között a közfoglalkoztatottakat 429 esetben 

közvetítették a járási hivatalok egyszerűsített foglalkoztatásra, amelyből mezőgazdasági idénymunkára 

237 közvetítés irányult. Annak fényében, hogy a NAV statisztikai adatai szerint az egyszerűsített 

foglalkoztatásban dolgozó személyek száma a 2016. év egyes hónapjaiban 147,8 ezer (2016 január) és 

283,5 ezer fő (2016. július) között alakult, összességében elmondható, hogy az egyszerűsített 

foglalkoztatási igények bejelentése igen kis számban történt csak meg a foglalkoztatók részéről. 

A közfoglalkoztatás megfelelő tervezése és a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerő-piacon történő 

elhelyezkedése érdekében a Tolna Megyei Kormányhivatal ezúton hívja fel az érintett munkáltatók 

figyelmét a jövő évi idénymunkára vonatkozó munkaerőigény bejelentési lehetőségének közelgő 

határidejére (2016. október 31.).  


