A MUNKANÉLKÜLIVÉ VÁLÁS ESÉLYÉNEK
ÉS NEGATÍV HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE
Ha valaki elveszti munkáját, mentálisan, egzisztenciálisan és szociálisan is rendkívül nehéz helyzetbe
kerül. Gyomaendrőd a Gyomaendrődi Járás székhelytelepülése a „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”c. ÁROP-1.A.3-2014 projekt
megvalósítójaként az alábbiakban kíván információt adni arról, hogy hogyan csökkenthető a
munkanélkülivé válás esélye, illetve - bekövetkezése esetén - hogyan csökkenthetők annak káros
hatásai.
A munkavállaló sokat tehet azért, hogy munkáját hosszú távon, tartósan megőrizze. Felkészüléssel
csökkenteni lehet a munkakeresés időtartamát, és a munkanélküliséggel együtt járó káros hatásokat.
A munkaviszony során célszerű képezni magunkat mind szakmailag, mind egyéb ismeretek terén.
Naprakész tudással és lelkiismeretes munkavégezéssel, nagyobb eséllyel kerülhető el, hogy leépítés
esetén a munkaadó látókörébe kerüljünk. Célszerű anyagi jellegű tartalék képzése (pl. a fizetés 2030%-át félretenni), biztosítással kockázat megosztása, hogy a bevétel nélküli heteket/hónapokat
átvészeljük. Ajánlatos mindig a lehető legrosszabb kilátásból kiindulni és úgy beosztani a tartalékot,
hogy az a lehető legtovább kitartson. Új munkaviszony létesítésekor ajánlott az anyagi tartalékok újbóli
feltöltése, pótlása.
Sok esetben azonban a gondos előrelátás is kevés a munkanélkülivé válás megakadályozásához,
hiszen számtalan olyan, a munkavállalótól független ok létezik – például a munkaadó csődbe megy,
kivonul egy adott régióból stb.,– ami a munkaviszony megszűnéséhez vezethet, de a fent említett
óvintézkedések csökkenthetik a bekövetkező kár mértékét.
Mit lehet tenni, ha megszűnik a munkaviszony? Ebben az esetben a nyilvánvaló cél a
munkanélküliség időszakának csökkentése, illetve az abból következő káros hatások kiküszöbölése
egyrészről azért, hogy a lehető legrövidebb ideig legyünk kitéve a pénzügyi kereset hiányának,
másrészt azért, mert a tapasztalatok szerint minél több időt tölt el valaki a munka világától távol, annál
nehezebb a visszailleszkedés.
Ennek érdekében célszerű:
 a lehető leghamarabb jelentkezni a Járási Hivatal Munkaügyi Osztályánál (közkeletű nevén
Munkaügyi Központnál) Cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Telefonos elérhetőség: +36 (66) 386 212
A Munkaügyi Osztály jellemzően rendelkezik aktuális állásajánlatokkal, átképzési
lehetőségekkel, amelyeket érdemes végignézni, illetve végigbeszélni az Osztály
szakembereivel;
 segítséget kérni tőlük a regisztrált munkaerő-közvetítők felkutatásához, a velük való
kapcsolatfelvételhez, illetve a megfelelő önéletrajz elkészítéséhez;
 a környék összes munkaerő-közvetítőjét felkeresni, és emellett az online adatbázisokba is
regisztrálni, a lehető legtöbb önéletrajzot leadni;
 az ismeretségi körben jelezni, hogy állást keresünk, és megkérni őket, hogy aki tud releváns
lehetőséget jelezze felénk, hisz ez is egy potenciális lehetőség, amely
ráadásul a már meglévő kapcsolat miatt egyfajta garanciát is
jelent, ugyanakkor költségkímélő is;
 utánajárni, hogy milyen támogatási lehetőségek
vannak a vállalkozóvá váláshoz;
 feltérképezni az önkéntes munkalehetőségeket a
gyakorlat megőrzése érdekében;
 megismerni az atipikus foglalkoztatási
formák előnyeit, lehetőségeit.

Atipikus foglalkoztatás leggyakoribb típusai:
Részmunkaidő:
A munkaviszony keretében történő foglalkoztatás ellenkező megállapodás hiányában teljes
munkaidőre jön létre, amely a Munka Törvénykönyve alapszabálya szerint napi nyolc óra. A
munkáltató és a munkavállaló ennél rövidebb napi munkaidőre is szerződést köthetnek, ekkor
beszélünk részmunkaidős foglalkoztatásról, ami az egyik leggyakoribb atipikus foglalkoztatási forma.
Erről a feleknek a munkaszerződésben külön meg kell állapodni. A megállapodás a munkaidőt
tartalmazhatja napi, heti vagy havi munkaidő meghatározásával is, melynek legkisebb mértéke nincs
korlátozva.
Távmunka:
A távmunka – jellemzően számítástechnikai eszköz segítségével végzett – olyan szellemi
tevékenység, amelyben a munkavállaló otthon vagy egyéb közelébe helyezett munkahelyen (például
teleházban, távmunka központban) munkaviszony keretében önállóan old meg feladatokat a
földrajzilag elkülönült és távol eső helyen lévő munkáltató megbízásából és irányításával. A
munkavállaló jellemzően saját eszközeit használja, nincs szükség állandó munkaállomás
kialakítására, így ez többletköltséget nem jelent a munkáltató számára. A távmunka kifejezetten
alkalmas a hátrányos helyzetűek és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására.
Job sharing (állásmegosztás / munkakörmegosztás)
A job sharing nem ugyanaz, mint a részmunkaidő: itt ugyanis egy teljes munkaidős állást tölt be két
(több) személy, ők közösen vállalnak felelősséget a munka elvégzéséért és megosztják a munkaköri
feladatokat. A megosztott munkakör Nyugat-Európában viszonylag bevett gyakorlat: általában két
munkavállaló felosztja a munkakört egymás között és tulajdonképpen a két munkavállaló munkája
tesz ki egy teljes munkaidős munkakört. Ez működhet úgy, hogy az egyik nap az egyik munkavállaló
dolgozik, a másik nap a másik, vagy akár úgy is, hogy a délelőtti és a délutáni munkaidőt osztják ketté
a munkavállalók.
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