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A munkaerő-kölcsönzés fontos témája a munkavédelemnek. Nem csak amiatt, mert a
kölcsönzött munkavállalók a sérülékeny munkavállalók csoportjába tartóznak és körükben
magas a munkabalesetek száma, hanem azért is, mert a foglalkoztatás e formája növekvő
tendenciát mutat. Az európai Vezető Munkafelügyeleti Tisztségviselők Bizottsága (SLIC)
felismerte a probléma jelentőségét, ezért európai kampányt indított a témában.
Az Európai Unióban a kölcsönzött munkaerőként foglalkoztatottak1 száma az utóbbi
évtizedben rohamosan növekedett. Európai átlagban a kölcsönzött munkavállalók által
ledolgozott munkaórák száma 2017 januárjában 7,2%-kal emelkedett a korábbi év azonos
időszakához képest2.
A munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatottak a munkahelyi egészség és biztonság
szempontjából sérülékeny munkavállalói csoportba tartoznak. Ahogy a “Munkaerőkölcsönzés az Európai Unióban” című jelentés is rámutat, a munkabalesetek gyakoribbak a
kölcsönzött munkavállalók körében, mint más munkavállalói csoportoknál3.
“Magasabb a munkabalesetek előfordulási gyakorisága és nagyobb valószínűséggel
következnek be súlyosabb sérülések. A kölcsönzött munkavállalókra fokozottabb gazdasági
nyomás nehezedik, mint más bizonytalan foglalkoztatási formák keretében munkát végzőkre.
Jobban ki vannak téve a szervezetlenségből eredő kockázatoknak, így például a nem
megfelelő helyre kölcsönbe adásnak, a munkavégzési hely ismerete hiányának, valamint az
elégtelen
kommunikációnak
a
munkavállaló–munkaerő-kölcsönző–kölcsönbevevő
foglalkoztatási háromszögében. Ezek hozzájárulnak a munkahelyi kockázatokhoz és
akadályokat képeznek a tapasztalatok megszerzésében4.”

(1) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/104/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő
munkavégzésről 3. cikk (1)b), 3. cikk (1)c) és 3. cikk (1)e)
(2) “Agency Work Business Indicator”, World Employment Confederation kiadványa
(3) “Munkaerő-kölcsönzés az Európai Unióban” című jelentés, Eurofound 2007. A példa Franciaországra, Németországra és Hollandiára
vonatkozik
(4) Forrás: “Industrial Relations” – kötet: 66, n° 3, 2011, oldal: 397-421; Underhill és Quinlan

A munkabalesetek magas számának egyik legfontosabb oka az, hogy a kölcsönzött
munkavállalók új feladatokat végeznek és ebből adódóan kevésbé informáltak és képzettek
a munkahelyi biztonság és egészség terén. Nem tájékoztatják őket megfelelően a
munkahelyen előforduló kockázatokról, más foglalkoztatási formákhoz viszonyítva5.
Az EUROFOUND 2016-os kutatási jelentése6 alapján 29 országban (28 EU tagállamban és
Norvégiában) tapasztaltak munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabálytalanságokat.
Ezzel összefüggésben a SLIC “Biztonságos és egészséges munkát a kölcsönzött munkavállalók
számára” elnevezéssel tájékoztató és ellenőrzési kampányt kezdeményezett. A 2017
októberétől 2018 októberéig tartó hatósági ellenőrzések célja a kölcsönzött munkavállalók
munkahelyi egészségének és biztonságának javítása.
A kampány lehetőséget biztosít a tájékoztatásra, és arra, hogy tudatosítsa a kölcsönzött
munkavállaló, a munkaerő-kölcsönző és kölcsönbevevő munkavédelmi kötelezettségeit. A
munkavédelem megközelítésének legfontosabb pontja a kölcsönzött munkavállalók
tájékoztatása:
· a kölcsönbevevő által biztosított munkahely jellemzőiről a megbízást megelőzően;
· az általános és az adott munkahelyen előforduló kockázatokról munkavédelmi
oktatás keretében;
· a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról és az orvosi vizsgálatokról a munkahelyen
előforduló kockázatokra tekintettel;
· a kockázatértékelés jelentőségéről és az annak eredményeként hozott
intézkedésekről, mint például az egyéni védőeszközök használatáról;
· a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hatóság felé történő
bejelentéséről.
A kölcsönzött munkavállalókat leginkább a következő ágazatokban foglalkoztatják:
építőipar, mezőgazdaság, élelmiszeripar, fémipar, szállítás/logisztika, egészségügy,
vendéglátóipar és takarító szolgáltatás.
A kampánynak része egy a határon átnyúló ellenőrzésre irányuló kísérleti kezdeményezés,
amely azokat a munkaerő-kölcsönzőket célozza meg, amelyek külföldi munkavégzési helyre
adnak kölcsönbe munkavállalót. A kísérleti kezdeményezés végrehajtásához a tagállamok
munkavédelmi hatóságainak hatékony együttműködésére van szükség.
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(5) Európai munkakörülmények felmérése (European working conditions survey), Eurofound 2000
(6) A szabálytalan munkaszerződések feltárása az Európai Unióban (Exploring the fraudulent contracting of work in the European Union)
Eurofound (2016), az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg

