
Közfoglalkoztatottak 

védekezésbe történő bevonása 
 

 

 

XXXIV. Országos Vándorgyűlés 

Debrecen, 2016. július 6-8. 

 

összeállította: Jilling Alexa 



- Gyakori árvizek 

- Létszámhiány a vízügyi ágazatban 

 (elsősorban fizikai állomány) 

- Évek óta tartó közfoglalkoztatás 

Előzmények 

Jogszabályi lehetőségek 2013. december 31-ig: 
2011. évi CVI. törvény alapján 2.§. (5) ag) pont alapján: 

az Mt. (2012. évi I. tv.) „rendkívüli munkaidőre” vonatkozó szabályai 

nem alkalmazhatók 
– Munkanapokon 

– Nappali időszakban (6-22 óra között) 

– Napi max. 8 óra 

– Azonnali kirendelésre nincs lehetőség (előzetesen írásban) 
 



Jogszabályváltozás 

2014. január 1-től hatályba lépő változások: 
2011. évi CVI. törvény (közf. tv.) alapján 2.§. (5) ag) pont kibővítése: 

az Mt. „baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a 

környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, 

elhárítása érdekében elrendelt rendkívüli munkaidő kivételével a 

rendkívüli munkaidőre” vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók 
 

Fontos azonban, hogy az Mt. ügyeletre (közf. tv. 2.§. (5) ab) pont) és a 

készenlétre ((5) ac) pont) vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók 

továbbra sem. 

 



Rendkívüli munkaidő 

Mt. 107. §-a alapján: 

a) a munkaidő-beosztástól eltérő, 

b) a munkaidőkereten felüli, (…) 

 

Az Mt. 108. § (2) bek. értelmében a rendkívüli munkaidő időtartamára 

vonatkozóan időbeli korlát nincs. 

 

Azonban a rendkívüli munkavégzés időtartamáról a közf. tv. 2.§. (6) bek. 

rendelkezik: „Közfoglalkoztatási jogviszony esetén az Mt. 53. §-a (…) 

alkalmazható.” 

Az Mt. 53. § (1) bek.:  A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg 

a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más 

munkáltatónál foglalkoztatni. 

(2) bek.: Az (1) szerinti foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen 

a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét 

órát nem haladhatja meg. 

 



Bevonás módja 

Védekezésbe történő bevonás: 

- Védelemvezető utasítása alapján (szóban vagy írásban) 

- Elrendelés időpontjától rendkívüli munkavégzés 

- Közvetlen irányítás: Védelmi Szervezeti Beosztás alapján 

 

Kétféle védekezési módot különböztetünk meg: 

1. A vízügyi igazgatási szervek feladatkörébe tartozó víz- és környezeti 

kárelhárítási feladatok ellátása érdekében történő munkavégzés. Ebbe 

a körbe tartozik az ár- és belvízvédekezés, a helyi vízkár elhárítás és a 

vízminőségi kárelhárítás. 

2. A vízügyi igazgatási szervek feladatkörébe nem tartozó baleset, 

elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető 

közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében történő 

munkavégzés. 

 



Lehetőségek, adminisztráció 

Lehetőségek: 

- napi 12 órás munkavégzés (Mt. 99. §. (2) a) pont alapján) 

- munkaszüneti napon, hétvégén és éjszaka (Mt. 102. § 3. b), 107. § és 

108. § (3) b) pontok alapján) 

- védekezés esetén munkaidőkeret nem alkalmazható (Mt. 93. § és 94. §) 

- bérpótlékok fizetése (védekezési módtól függ) 

 

 

Adminisztráció: 

- közalkalmazottakéval azonosan 

- nyilvántartás: a rendszeresített jelenléti íven a foglalkoztatott nem ír alá, 

hanem az érintett napokon „V” betű kerül bejegyzésre; a 

közfoglalkoztatott a védekezési munkaidő-nyilvántartó lapon vezeti a 

munkában töltött idejét (belső szabályozás) 

- jelentési kötelezettség a felettes szerv felé 



Bérpótlékok 

A bérpótlék alapja minden esetben a 170/2011. (VIII. 24.) Korm. 

rendeletben meghatározott közfoglalkoztatási bér vagy 

közfoglalkoztatási garantált bér. 

 

1. Víz- és környezeti károk elleni védekezésnél a 6/1989. (V. 13.) 

KVM rendelet  

2. 2. Vízügyi igazgatási szervek feladatkörébe nem tartozó esemény 

elleni védekezés (pl. vörösiszap katasztrófa) esetén az Mt. 139-

143. §-ai 

 



Példa 1. 

Alapfeltevés: rendkívüli dunai árhullám elleni védekezéskor, a védvonalon 

dolgozó, közfoglalkoztatotti bért (havi 79.155.- Ft bruttó) kereső közfoglal-

koztatott napi díjazása 12 órás munkavégzés esetén (22 munkanap) 

  

 
hétköznap: 

alapbér (8 órára): 3.597.- (ami a 

Kormányhivatal felé elszámolható) 

pótlékok (védekezés terhére 

számolható el): 

- alapbér (4 órára): 450 x 4 = 1.799.- 

- védekezési pótlék (4 órára): 450 x 4 x 

0,5 = 899.- 

- biztonsági pótlék (12 órára): 450 x 12 x 

0,5 = 2.698.- 

Mindösszesen: 

8.993.- bruttó (5.980.- nettó) 

 

hétvégén/munkaszüneti napon: 

alapbér (8 órára): 3.597 x 2 = 7.196.- 

(védekezés terhére számolható el) 

pótlékok (védekezés terhére 

számolható el): 

- alapbér (4 órára): 450 x 4 x 2 = 3.598.- 

- védekezési pótlék (4 órára): 450 x 4 x 

0,5 x 2 = 1.799.- 

- biztonsági pótlék (12 órára): 450 x 12 

x 0,5 = 2.698.- 

Mindösszesen: 

15.291.- bruttó (10.169.-  nettó) 

  

 



hétvégén/munkaszüneti napon: 

alapbér (12 órára): 5.459.- (védekezés 

terhére számolható el) 

pótlékok (védekezés terhére 

számolható el): 

- bérpótlék (12 órára): 455 x 12 = 

5.459.- 

- bérpótlék (4 órára): 455 x 4 x 0,5 x 2 = 

1.820.- 

- műszakpótlék, éjszakai pótlék (12 

órára): 455 x 12 x 0,15 = 819.- 

Mindösszesen: 

13.557.- bruttó (9.015.- nettó) 

 

hétköznap: 

alapbér (8 órára): 3.639.- (a 

Kormányhivatal felé elszámolható) 

pótlékok (védekezés terhére 

számolható el): 

- alapbér (4 órára): 455 x 4 = 1.820.- 

- bérpótlék (4 órára): 455 x 4 x 0,5 = 

910.- 

- műszakpótlék, éjszakai pótlék (12 

órára): 455 x 12 x 0,15 = 819.- 

Mindösszesen: 

7.188.- bruttó (4.780.- nettó) 

Példa 2. 

Alapfeltevés: rendkívüli hóakadályok elhárítása, 18.00 - 6.00 óra közötti 

munkavégzés, közfoglalkoztatotti bért kereső közfoglalkoztatott napi 

díjazása 12 órás munkavégzés esetén (21,75 munkanap) 

 



Bérpótlékok összegzése 

1. Ha az alapfeltevésben foglaltak az egész hónap során fennállnak, 30 

napos hónapot feltételezve (22 munkanap és 8 hétvége/munkaszüneti 

nap) a közfoglalkoztatott havi nettó fizetése: 212.916.- (bruttó: 320.174.-). 

 

 

2. Ha az alapfeltevésben foglaltak az egész hónap során fennállnak, akkor 

(a 21,75 munkanappal /174 óra/ és 8,25 munkaszüneti nappal számolva) a 

közfoglalkoztatott havi nettó fizetése: 178.343.- (bruttó: 268.184.-). 

 

 



Miért közfoglalkoztatottat? 

- Helyismerettel rendelkeznek 

- Személyes kapcsolat 

- Jobban motiválható és számonkérhető 

- Szakirányú (pl. segédgátőr, 

szivattyúgépész) végzettség 

- Gazdasági előnyök 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


