Tájékoztató
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenységre vonatkozó adatszolgáltatás
szabályainak változásáról

A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenységre vonatkozó adatszolgáltatás
szabályai 2021. december 9. napjával megváltoztak a munkaerő-piaci előrejelző rendszer (a
továbbiakban: MER) kiépítésével összefüggésben.
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21/B. §-a rendelkezik a MER létrehozásáról és
működtetéséről. A MER egy olyan előrejelző és elemző rendszer, amely összerendeli a munkaerőpiac
keresleti és kínálati oldalának információit, és ezáltal képes a valós munkaerő-piaci igények
meghatározására és ezen igényeknek megfelelő képzési, kibocsátási követelmények definiálására,
adatalapon támogatva ezzel a szakpolitikai döntéshozatalt. A MER üzemeltetője a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), az adatfeltöltésre szolgáló felületet az eKréta
Informatikai Zrt. biztosítja.

A MER-be történő részletes adatszolgáltatási szabályokról a 2021. december 8-án kihirdetett, az egyes
kormányrendeleteknek a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról a 688/2021. (XII. 8.) Korm.
rendelet rendelkezik. A szabályozás részeként 2021. december 9-ei hatályba lépéssel módosításra
került a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről
és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Kormányrendelet).
A Kormányrendeletben meghatározásra kerültek azok az adatkörök, amelyeket a Kormányrendelet
szerinti kölcsönbeadóknak, valamint a magán-munkaközvetítőknek a MER-be negyedéves
gyakorisággal szolgáltatniuk szükséges.
A Kormányrendelet új 14/A. § (1) bekezdése alapján a kölcsönbeadó, valamint a magánmunkaközvetítő tevékenységéről negyedévente, a tárgyi negyedévet követő hónap utolsó napjáig
telephelyenként adatot szolgáltat a munkaerő-piaci előrejelző rendszerbe az NSZFH által
működtetett felületen, egyénsoros, anonimizált formában, a következő adattartalommal:
a) a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, illetve az eredményesen közvetített
foglalkoztatottak
i.

munkakörének megnevezése és annak a Foglalkozások Egységes Osztályozási
Rendszere szerinti négy számjegyű kódja;

ii.

munkavégzésének helye;

b) a kölcsönbevevőnek, illetve a közvetített munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti
besorolása.
A Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése alapján a magán-munkaközvetítőnek a fentieken túl a tárgyi
negyedévben közzétett hirdetések anonimizált, teljes szövegét is át kell adnia elektronikus,
szerkeszthető formában az NSZFH által működtetett felületen való feltöltéssel.

A leírtak szerint tehát a következő adatkörök szolgáltatása válik negyedéves gyakorisággal
kötelezővé:
•

állás megnevezése;

•

hirdetés (teljes) szövege;

•

a munkaerőt kereső vállalkozás mérete (mikrovállalat, kisvállalat, középvállalat, nagyvállalat);

•

munkavégzés helyének megyéje;

•

az állás megnevezésének (4 számjegyű) FEOR kódja.

A Kormányrendeletben meghatározottak szerint a 2021. év első, második, harmadik és negyedik
negyedévére vonatkozó, hivatkozott adatokat az alábbi online felületen szükséges feltölteni 2022.
január 31-ig:
https://mer.e-kreta.hu/
Az online felületre saját felhasználónév és saját jelszó párossal tud bejelentkezni, melyet postai,
illetve elektronikus úton juttatunk el az érintetteknek. Amennyiben ilyen értesítést nem kapott,
kérjük a ugyfelszolgalat@ekreta.hu címen szíveskedjen felhasználónevet és jelszót igényelni.
A bejelentkezést követően első alkalommal a rendszer kéri az e-mail cím megerősítését. Ezt követően
a felület bal oldalán található „Adatfeltöltés” menün keresztül lehet feltölteni az állások adatait Excel
formátumban. Az állások feltöltéséhez az „Adatfeltöltés” oldalról először le kell tölteni az Excel
sablont, az egyes hirdetések adatait soronként hozzá kell adni, a „Fájl csatolása” gomb segítségével ki
kell választani a feltöltendő Excel fájlt és a „Fájl feltöltése” gombra rákattintva fel kell tölteni.
A MER üzemeltetője (NSZFH) lehetőséget biztosít nyílt API-n keresztüli adatfeltöltésre (ennek
részleteiről
az
alábbi
linken
talál
bővebb
információt:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=73171511 vagy a https://mer.ekreta.hu/ felületen bal oldalon a "Tudásbázis" menüre kattintva).
A Kormányrendeletben meghatározott kölcsönbeadók és magán-munkaközvetítők számára a MER
üzemeltetője hozzáférést biztosít a Kormányrendeletben érintett valamennyi adatszolgáltatásra
kötelezett szerv által szolgáltatott feldolgozott adatok meghatározott köréhez.
Az adatfeltöltés során felmerülő probléma esetén az eKréta Informatikai Zrt. munkatársai az alábbi
elérhetőségeken állnak szíves rendelkezésükre:
-

e-mail: ugyfelszolgalat@ekreta.hu

-

telefon: +36-1-999-1700 vagy +36-1-5100-494.

