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Kölcsönzött
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kölcsönzött munkavállalók számára
A kölcsönzött munkavállalók
a munkahelyi egészség és
biztonság
tekintetében
ugyanolyan szintű védelemre
jogosultak, mint a kölcsönvevőnél munkát végző más
munkavállalók.

Az európai munkaerőpiacon 25,8 millióan
végeznek
munkát
munkaerő-kölcsönzés
keretében. A kölcsönzött munkavállalók
munkakörülményeinek javítása kihívás a
munkavállalók és a kölcsönbevevők számára:
Hatékonyság, minőség, vonzerő, társadalmi légkör, munkahelyi
egészség. E kihívás megköveteli, hogy minden résztvevő tisztában
legyen a felelősségével és megtegye a magáét a munkavállalók, a
munkaerő-kölcsönző és a kölcsönvevő munkáltató közötti
együttműködés keretében.
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A megfelelő integráció előnyei
a kölcsönzött munkavállaló számára

a kölcsönbevevő munkáltató számára

Aktív részvétel és a készségek hatékonyabb
elsajátítása.

Munkabalesettel járó költségek csökkentése.

Kockázatkerülő magatartás a közösséghez
tartozás érzésének erősödésével.

A kölcsönzött munkavállaló önálló, jobb
minőségű munkavégzése.
A cég márkanevének nagyobb elismertsége.
A megelőzési kultúra jobb átadása.

A kölcsönzött munkavállalók részére – foglalkoztatásuk időtartamára –
ugyanazokat az alapvető munkavégzési körülményeket kell biztosítani, mintha
közvetlenül vele kötöttek volna szerződést az adott pozíció betöltésére.

Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos
munkavégzés a kölcsönzött és a saját munkavállalók
hátrányos megkülönböztetése tilalmának alapelve
tiszteletben tartásával kezdődik. Ezzel nem csak a
pszichoszociális, hanem a fizikai kockázatok is
megelőzhetők, hiszen azok kapcsolódnak egymáshoz.
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Működjön együtt a
munkaerő-kölcsönzővel

A kölcsönzött munkavállalóknak két partnere van, a
munkaerő-kölcsönző és a kölcsönvevő munkáltató,
amelyektől utasításokat kap a munkavédelem elméleti
és
gyakorlati
megvalósításával,
valamint
a
munkavállaló felelősségével kapcsolatban.

· Biztonsággal, egészséggel, különleges kockázatokkal, orvosi vizsgálatokkal,
munkakörülményekkel kapcsolatos információcsere a kölcsönzött munkavállaló
munkavégzését megelőzően, valamint a szükséges gyakorisággal.
· Információcsere a munkafeladat vagy a munkakörülmények megváltozásakor, valamint
nehézségek esetén.
· A munkavállaló oktatásával, képzésével kapcsolatos feladatok meghatározása.
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Előzze meg a
kockázatokat

A kölcsönvevő munkáltató köteles gondoskodni a
kölcsönzött munkavállaló biztonságáról és egészségének
védelméről, a munkavégzés minden vonatkozásában.

· Tervezzen előre a kölcsönzött munkaerő igénybevételével.
· Tartsa be az általános megelőzési elveket.
· Végezze el a kockázatértékelést.
· Vegye figyelembe a kölcsönzött munkavállalókat érő speciális kockázatokat
(pszichoszociális kockázatok és az utazási/lakhatási feltételek).
· Adjon tájékoztatást a munkavégzési körülményekről a munkavállaló számára még az
alkalmazása előtt.
· Gondoskodjon a munkavégzési helyből és a munkafeladatból adódó sajátos
kockázatok ismertetését magába foglaló munkavédelmi oktatásról.
· Biztosítson megfelelő egyéni védőeszközt.
· Jelentse be a hatóság
megbetegedéseket.

számára

a

munkabaleseteket

és

a

foglalkozási

A kölcsönzött munkavállalók a dolgozói közösség részét képezik.

Mindig volt kapcsolat a szociális párbeszéd,
valamint a munkahelyi egészség és biztonság
között. A munkavédelem színvonala nem
javítható a szereplők összehangolt munkája
nélkül, azaz valódi párbeszédre van szükség.

A MEGELŐZÉS JÓ GYAKORLATAI
A kölcsönzött munkavállalók munkavégzése számos olyan tényezőt generál,
amelyek befolyásolják munkakörülményeiket, és számos oka van a fokozottabb
sérülékenységüknek: rövidtávú munkaszerződéseket kötnek velük, gyakran
hátrányos helyzetű csoportok tagjai, számukra nem kedvező munkabeosztásban
dolgoznak, hiányosak az ismereteik a munkahellyel és munkafolyamatokkal
kapcsolatban, nem megfelelő a képzésük, és gyakran ők végzik a legveszélyesebb
munkákat.
v Tervezze

a kölcsönzött munkavállalók
együttműködésben a kölcsönbe adóval.

képzését

szoros

v Hívja meg a kölcsönzött munkavállalót az állandó dolgozói

közösségbe.
v Szervezzen

az adott
munkavédelmi oktatást.

munkakörre

vonatkozó

szakmai

és

v Jelöljön ki a kölcsönzött munkavállaló mellé olyan tapasztalt

munkavállalót, akihez szükség esetén fordulhat.

v Fogadja szívesen a kölcsönzött munkavállalót.
v Készüljön fel és szervezze meg a kölcsönzött munkavállaló által

ellátandó feladatot.

v Kellő szaktudással és alapossággal irányítsa és ellenőrizze a

munkavégzést.

JOGI SZABÁLYOZÁS
· 89/391/EGK irányelv a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének
javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
· 91/383/EGK irányelv a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített
munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását
elősegítő intézkedések kiegészítéséről
· 96/71/EK irányelv a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről
· 2008/104/EK irányelv a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről
· 2014/67/EU irányelv a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről
szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről
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