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Ez idáig rendben, de ki érti ezt a mondatot valójában? 

Atipikusnak nevezzük azokat a foglalkoztatási formákat, amelyek eltérnek a határozatlan idejű,           
hagyományosan alkalmazott munkaviszonyban történő teljes munkaidős foglalkoztatástól. Ilyenek 
például (a teljesség igénye nélkül):

Diákmunka
A diákmunka diákok által végzett tevékenység, amely nem csupán idényjelleggel, hanem egész évben 
végezhető, más munkával egyenértékű minőséget rejtő fogalom. A diákmunka egy olyan foglalkoztatási 
forma, amely nappali tagozatos diák- vagy hallgatói jogviszony megléte, tehát érvényes nappalis          
diákigazolvány birtokában végezhető, szülői engedéllyel akár már 16 éves kortól is. A diákokat érdemes             
iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatni, hiszen ilyenkor a munkáltatói járulékok mértéke 0 Ft, ami 
rendkívül kedvező a munkaadó számára. A munkáltató további előnyei, hogy kizárólag a teljesített 
munkaórák után kell munkabért fizetnie, nincs fizetett szabadság, betegszabadság, fizetett ünnep vagy 
felmondási idő. A diákok többnyire órabérben dolgoznak, hiszen nem mindig van szükség teljes idejű 
foglalkoztatásukra. Diákokat alkalmaznak még a vállalatoknál hirtelen felmerült munkafolyamat     
elvégzésére, idényjellegű munkák esetén és szabadságolások idején is. A diákok azért kedvelik az        
iskolaszövetkezeten keresztül való munkavállalást, mert megbízható helyeken dolgozhatnak, változatos 
munkák közül válogathatnak teljes jogi és pénzügyi biztonság mellett.

Példa: 
Decemberben, hó elején a Mikulások mellé általában nagy 
hirtelenséggel és nagy számban merül fel az igény rénszarvasokra is.
A rénszarvasokat órabérben fizetik és általában a plázákban van 
rájuk szükség. Sokan nem tudják, de mi most eláruljuk, hogy a 
legtöbb rénszarvas valójában nappali tagozatos diák, aki pénzt 
akar keresni és szereti a mókás megbízásokat. Jól jön ilyenkor 
egy iskolaszövetkezeti adatbázis, ahol a hirtelen jött igény 
esetén sok diákot öltöztethetünk rénszarvas jelmezbe. 
Diákmunka formájában végezethető feladatok még: 
hostess, host, kóstoltatás, call-center, telefonos értékesítés,
irodai adminisztráció, raktározás, árufeltöltés, bolti 
kisegítés, barista, felszolgáló, pultos és még rengeteg 
változatos és érdekes pozíció. 
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Munkaerő- kölcsönzés

Példa:

A munkaerő-kölcsönzés egy olyan háromoldalú megállapodás, amikor a 
munkáltatói jogokat közösen gyakorolja a kölcsönző és a munkát biztosító cég 
(megbízó). A munkavállaló ilyen esetben a kölcsönző cég állományába kerül, a 
bért tőlük kapja, de a munkavégzés a megbízó érdekében, a megbízónál történik. 
A kölcsönző cég feladata, hogy felkutassa a megfelelő munkavállalókat, és a 
megbízó helyett ellássa a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó valamennyi                 
adminisztratív és pénzügyi feladatot. A munkaerő-kölcsönzés kiváló megoldás, 
ha ingadozik a munkaerő-igény vagy nincs a cégnél a munkaügyi adminisztrációt 
ellátó HR osztály. A cégek szeretik a kölcsönzést létszámstop esetén is vagy 
akkor, ha házon belül nincs megfelelő kapacitás és idő a szükséges létszám          
toborzásához, felvételéhez. 

Karácsony és betlehemes játék csak egyszer van az évben. Három királyokra ilyenkor azonban 
mindig szükség van, de pusztán ezért nem érdemes állományba venni őket. Egy tapasztalt 
munkaerő-kölcsönző cégnek számos kiváló betlehemi király jelölt van a tarsolyában, akiket ilyenkor 
minden feltétel megléte esetén a saját állományukba véve kikölcsönöznek a megbízó részére. 
A királyok örömmel vállalják a feladatot, hiszen a kölcsönző céggel a hátuk mögött teljes                         
biztonságban érzik magukat, mint kölcsönzött munkaerő. 

A munkaerő-kölcsönzés szóba jöhet még: ha egy          
munkavállaló épp két állás között van, de pénzt szeretne 
keresni addig is, vagy ha hirtelen beesik egy nagyobb               
megrendelés a céghez (munkáltató), amit több emberrel 
lehetne csak teljesíteni. 
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Abban bízva, hogy e kiadványt csak felnőttek olvassák, 
elárulunk még egy titkot. A decemberi hajtás miatt bizony 
egy Télapó nem elég. Ilyenkor számos Mikulásra van igény 
országszerte, ami egy tipikus rövid távú, alkalmi megbízás. 
A legtöbb Mikulást egyszerűsített  foglalkoztatás 
formájában biztosítjuk megbízóinknak, akik pedig a              
gyerekeknek kiosztandó ajándékokról, csokiról és cukorkáról 
gondoskodnak. A Télapó általában felnőtt munkavállaló, 
deelőfordult már az is, hogy estis vagy levelezős hallgató 
öltött magára szakállt és pocakot a gyerekek kedvéért. A 
Mikulás és a megbízó helyett is mi végezzük az  
adminisztrációt, ami hatalmas segítség nekik, hiszen 
decemberben azt sem tudják hol áll a fejük. 
Egyszerűsített foglalkoztatás formájában végezhető             
feladatok még: bármilyen idénymunka, szüret, filmes 
statiszta és bármilyen rövid távú alkalmi munka.

Az egyszerűsített foglalkoztatás egy költséghatékony és rugalmas foglalkoztatási forma, 
melynek fogalma összefonódott az alkalmi munkával. Egyszerűsített módon létesíthető 
munkaviszony mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára és bármilyen egyéb alkalmi 
munkára. Esti- és levelező tagozatos diákoknak, valamint felnőtt munkavállalóknak kiváló 
lehetőség a munkavégzésre.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatás feltételei szerint a munkavégzés 
maximum 5 egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül 
legfeljebb 15 napig végezhető. A munkavégzés egy naptári éven belül 
összesen legfeljebb 90, bizonyos esetekben - pl. turisztikai            
idénymunka esetén - 120 naptári napig végezhető ebben a              
foglalkoztatási formában. A napi munkabér egy főnek kifizetett 9 
660 Ft/nap összegig csak az alábbi közterheket viseli (közteher        
mértéke: alkalmi munka – 1 000 Ft/fő/nap, idénymunka - 500 
Ft/fő/nap, filmipari statiszta – 3 000 Ft/fő/nap)

Példa:
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Munkaerő- közvetítés

Példa:
Tavasszal jön a húsvét és a húsvéti nyuszi. Rengeteg 
olyan rendezvény van, ahol a húsvéti nyuszi életre is kel 
a gyerekek kedvéért, így erre már érdemes jó előre 
felkészüli. Jó húsvéti nyuszit találni azonban nem 
könnyű feladat. Fontos előre leegyeztetnünk ilyenkor a             
rendezvényt szervező megbízóval, hogy milyen 
végzettségű és hány nyelven beszélő húsvéti nyuszit 
szeretne. A paraméterek pontosítása után  igyekszünk 
gyorsan megtalálni a megfelelő jelöltet a megtisztelő 
pozícióra. Mindig biztosra megyünk, éppen ezért 1 nyuszi 
megrendelése esetén minimum 3 nyuszi jelöltet            
mutatunk be a megbízónak, aki aztán maga választja ki 
a számára  legszimpatikusabbat.
A munkaerő-közvetítés szóba jöhet még: bármikor, ha a 
munkáltatónak megbízható jó ember kell és nincs idő 
próbálkozni és vakon keresgélni vagy akkor, ha a 
munkavállalónak már elege van a sok álláshirdetésből 
és biztos, valódi pozícióra szeretne pályázni. 
 

A munkaerő-közvetítés esetén a közvetítő cég feladata, hogy az adott pozícióra az előzetesen           
egyeztetett elvárásokkal és feltételekkel megtalálja a megfelelő jelöltet, aki aztán a megbízóval köt 
szerződést. A munkaerő-közvetítés a megfelelő megoldás, ha a megbízónak nincs saját HR munkatársa 
vagy nincs ideje foglalkozni a kereséssel, de az is lehet, hogy azt sem tudja, hogy fogjon bele a keresésbe. 
Előfordulhat az is, hogy régóta eredménytelenül keresi a megfelelő munkatársat vagy többször       
csalódott a kiválasztási folyamat során. Egy munkaerő-közvetítő ilyenkor leveszi a terhet a megbízó 
válláról és garanciavállalás mellett, rövid időn belül felsorakoztatja a lehetséges jelölteket.
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