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N NEMZETGAZDASÁGI ÁG - ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG  

78 Munkaerő-piaci szolgáltatás  

78.1 Munkaközvetítés  

78.10 Munkaközvetítés  

78.10.1 Munkaközvetítés  

78.10.11 Vezetőkiválasztás (fejvadászat)  

Idetartozik:  

- a vezető személyek keresése és kiválasztása, magasan fizetett ügyvezetői, felsővezetői, vezetői 
pozíció betöltésére az ügyfél által megszabott feltételek szerint 

- a részletes beszélgetések (interjúk) lefolytatása az ügyfél vállalatának ügyvezetésével  
- az álláshelyformák fejlesztése, egyéni keresés és hirdetés végzése a potenciális jelöltek 

megtalálása érdekében  
- a lehetséges jelöltek kiszűrése, a magasan képzett jelöltek bizalmas listájának elkészítése, 

bemutatása és megvitatása az ügyféllel 
- az interjúk megszervezése, a javadalmazás egyeztetése, szerződés utáni nyomon követés 

Az elvégzett szolgáltatást attól függetlenül felszámítják, hogy a jelöltet alkalmazzák-e, vagy 
sem.  
 

Idetartozik még: 
- a vezetők on-line keresése  

78.10.12 Munkaközvetítés (kivéve: fejvadászat)  

Idetartozik:  

- a leendő alkalmazottak tesztelése, referenciák vizsgálata, kiértékelése és tanácsadás-állandó 
(határozatlanidejű) álláshelyekre jelöltek toborzása, válogatása és közvetítése az ügyfélhez. A 
szolgáltatást igénybe veheti a potenciális munkaadó vagy a leendő munkavállaló. A jelöltet a 
leendő munkaadó választja ki és alkalmazza. Az elhelyező cég feltételesen fizet, csak akkor, ha 
elégedett a jelölttel. Ez az alkategória felöleli a szakképesítés teljes skálájának megfelelő 
állandó elhelyezést az alacsonyképzettségű munkavállalótól kezdve a menedzserekig, 
beleértve a vezetőket, azok kivételével, akiket fejvadászat keretében keresnek, valamint a 
háztartási alkalmazottak és a külföldi álláshelyek közvetítését.  

Idetartozik még: 

- - az állandó munkára jelentkezők on-line közvetítése 
- - a szereposztó ügynöki szolgáltatás, pl. színházi szereposztás  

Nem tartozik ide:  

- a színházi és művész ügynökök és ügynökségek szolgáltatása magánszemélyek (amatőrök)  
szerződtetésére, lásd 74.90.20  

 

 

78.2 Munkaerő-kölcsönzés  
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78.20 Munkaerő-kölcsönzés rövidtávra  

78.20.1 Munkaerő-kölcsönzés rövidtávra  

 

Idetartozik:  

- a munkaerő biztosítása időszaki munkára  
Az időszaki munkaerőt közvetítő cég az általa leszerződtetett alkalmazottakat olyan 
ügyfeleknek közvetíti, amelyek munkaerő-állományát bővíteni vagy segíteni szükséges pl. 
munkavállalók távolléte, a szakismeret vagy gyakorlat átmeneti hiánya, idényjellegű munka, 
különleges megbízatás és projektek esetén. 
Az alkalmazottak a munkaerő-közvetítő cég fizetési jegyzékében szerepelnek, amely 
törvényesen felelős a tevékenységükért, de a munkavégzés ideje alatt az ügyfél felügyelete 
alatt állnak. A munkaerő-közvetítő vállalkozás állapítja meg a munkavállaló fizetését, 
juttatásait, stb.  
 

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
 

- A munkavállalóit kölcsönadó cég tevékenysége, amennyiben egynél több ügyfél részére 
bocsátja rendelkezésre őket.  

 
 
78.20.11 Számítástechnikai, telekommunikációs munkaerő kölcsönzése rövidtávra  

Idetartozik:  

- az időszaki munkaerő közvetítése számítástechnikai és telekommunikációs terület számára, 
például információtechnológia és telekommunikáció (IT), telekommunikációs rendszer 
szakértők, szoftverfejlesztők, adatfeldolgozók stb. biztosítása  

 

78.20.12 Adminisztratív munkaerő kölcsönzése rövidtávra  

Idetartozik:  

- az időszaki helyettesítő munkaerő közvetítése, egyéb kisegítő személyzet biztosítása, mint 
például titkárnő, ügyintéző, könyvelő, gépíró stb.  

78.20.13 Kereskedelmi munkaerő kölcsönzése rövidtávra  

Idetartozik:  

- az időszaki helyettesítő munkaerő közvetítése a kereskedelemben  
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78.20.14 Szállítási, raktározási, logisztikai, ipari munkaerő kölcsönzése rövidtávra 

Idetartozik:  

- a munkaerő közvetítése rövidtávra, szállítási, raktározási, logisztikai és ipari pl.: építőmunkás, 
karbantartó, sofőr, gépkezelő, szerelőmunkás, mozdonyvezető, rakodómunkás, szállító stb. 
tevékenységre segédmunkás,  

78.20.15 Szállodai, éttermi munkaerő kölcsönzése rövidtávra  

Idetartozik:  

- az időszaki helyettesítő munkaerő közvetítése szállodai és éttermi munkákra, például szakács, 
pincér, szállodai recepciós  

78.20.16 Egészségügyi munkaerő kölcsönzése rövidtávra  

78.20.19 Egyéb munkaerő kölcsönzése rövidtávra  

Idetartozik:  

- az egyéb m.n.s időszaki helyettesítő munkaerő közvetítése, mint például tanárok, vezetők stb.  

78.3 Egyéb emberierőforrás-ellátás, gazdálkodás  

78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, gazdálkodás  

Nem tartozik ide:  

- amikor az emberi erőforrás biztosítását, azok felügyeletével, irányításával vagy a vállalkozás 
vitelével együtt nyújtják, lásd a ténylegesen végzett tevékenységet  

- csupán egyetlen az emberi erőforrás gazdálkodás területéhez tartozó tevékenység elvégzése, 
lásd a végzett tevékenységet vagy szerepet  

78.30.1 Egyéb emberierőforrás-ellátás, gazdálkodás  

Idetartozik:  

- a munkaerő biztosítása hosszabb időtartamú megbízatásokhoz. Az ügyfél a megállapodási 
időszaka alatt vagy kiválaszthatja a közvetítő által alkalmazott személyt vagy személyeket, vagy 
a már meglévő munkaerejének egy részét helyezheti át a közvetítőhöz. A hosszú távú 
megbízatású munkavállalók a közvetítő fizetési jegyzékében szerepelnek, aki jogilag is felelős 
értük, de a munkavégzés ideje alatt az ügyfél felügyelete alatt állnak. Idetartozik még a 
munkaerő bérbeadása, a személyzet bérbeadása, munkavállaló bérbeadása és az ezekre épülő 
széleskörű személyzeti és bérszámfejtési szolgáltatás nyújtása.  
 

Idetartozik - magyar kiegészítés: 

- A munkavállalóit kölcsönadó cég tevékenysége, amennyiben egynél több olyan ügyfél részére 
bocsátja rendelkezésre őket, amelyek tevékenysége egymástól alapvetően eltér.  

78.30.11 Egyéb emberierőforrás-ellátás a számítástechnika, telekommunikáció területén  

Idetartozik:  
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- az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása a számítástechnikai és 
telekommunikációs munkaerő biztosításához, mint például információtechnológiai és 
telekommunikációs (IT) rendszer szakemberek, szoftverfejlesztők, adatfeldolgozók stb.  

 

78.30.12 Egyéb emberierőforrás-ellátás adminisztratív területen  

Idetartozik:  

- az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása az egyéb irodai kisegítő 
személyzet biztosításához, például titkárnő, ügyintéző, könyvelő, gépíró stb.  

78.30.13 Egyéb emberi erőforrás-ellátás a kereskedelem területén  

Idetartozik:  

- az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása a kereskedelemben  

78.30.14 Egyéb emberierőforrás-ellátás a szállításban, raktározásban, logisztikában és a 
termelésben  

Idetartozik:  

- az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása a szállítási, raktározási, 
logisztikai és ipari munkaerő biztosításához, például építőmunkás, karbantartó, sofőr, 
gépkezelő, szerelőmunkás, mozdonyvezető, segédmunkás, rakodómunkás, szállító stb.  
 

78.30.15 Egyéb emberierőforrás-ellátása szállodai, éttermi területen  

Idetartozik:  

- az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása a szállodai és éttermi 
munkaerő biztosításához, például szakács, pincér, szállodai recepciós stb.  

78.30.16 Egyéb emberierőforrás-ellátás az egészségügy területén  

78.30.19 M.n.s. egyéb emberierőforrás-ellátás  

Idetartozik:  

- az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása tanárok, vezetők és 
egyéb m.n.s munkaerő biztosításához 


