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Az Európai Unió
foglalkoztatáspolitikája

 Az Európa 2020 számos célkitűzése közül az egyik legfon-
tosabba a munkahelyek számának a növelése és a minőségük 
javítása. Az európai foglalkoztatási stratégia, illetve a foglalkoz-
tatáspolitikai programok arra szolgálnak, hogy ezt a növekedést 
elősegítsék, támogassák, a munkahelyteremtést, a munkaerő mo-
bilitását és a társadalmi haladást.

Az európai integráció már a kezdetektől célokat fogalmazott meg 
a foglalkoztatáspolitika kérdéskörében. 1998-ban aztán megszü-
letett az Európai Foglalkoztatási Stratégia, melynek célja a foglal-
koztatás bővítése és a munkanélküliség visszaszorítása volt. Ez a 
program a munkaerőre úgy tekintett, mint kihasználatlan terme-
lési tényezőre, nem úgy, mint szociális teherre. Ebben az időszak-
ban a szociálpolitikát (azon belül számos szakpolitikát) beemelték 
az európai uniós közösségi politikák közé. A társadalom margina-
lizált tagjainak a foglalkoztatása és számukra tisztességes jöve-
delmet biztosító munkalehetőség kialakítása is elérendő célként 
jelenhetett tehát meg. Ezen felül a munkafeltételek javítását, az 
esélyegyenlőség megteremtését, a nemek közti társadalmi egyen-
lőtlenség csökkentését is célozták. A program részben eredmé-
nyes volt, de a társadalom peremén élőknek nem javult jelentősen 
a helyzete. Továbbá a nemek közti egyenlőség megteremtése is 
háttérbe szorult a nemzeti programokban.
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2000-ben aztán újabb célokat tűzött ki az Európai Unió. A Lisszabo-
ni Stratégia azt targetálta, hogy Európa legyen a legversenyképe-
sebb tudás alapú társadalom a világon, ami a környezetvédelmet 
is szem előtt tartja. Ezen kívül teljes foglalkoztatottság megvaló-
sítását akarták elérni 10 éven belül. Ez alapján tehát az aktív élet-
korúak (15-64 év) foglalkoztatási rátájának 70 százalékra kellett 
volna emelkedni. Ezen belül a nők körében 60 százalékos foglal-
koztatási rátát akartak elérni és a nyugdíj előtt álló korosztály (55-
64 év) körében pedig 50 százalékosat. A 27 tagállam közül 2008-
ban már 7 tagállam teljesítette mind a három lisszaboni célt. Az 
első célt 8 ország érte el, a nők foglalkoztatottságára vonatkozót 
20 állam, utóbbit pedig 12 tagállam. Ezek a sikerek részben annak 
voltak tulajdoníthatók, hogy a tagállamok tanulni tudtak egymás-
tól, átvehették egymástól a valamely országban már sikeresen al-
kalmazott gyakorlatokat.

2005-ben az Európai Tanács Integrált Iránymutatásokat fogalmazott 
meg, ami a versenyképesség és a gazdasági hatékonyság növelését 
kívánta támogatni a gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai cé-
lokat együttesen kezelve. Ezen felül az Európai Unió tagállamainak 
foglalkoztatáspolitikai céljait kívánták keretbe foglalni.

2008-ig számos sikert könyvelhetett el az Európai Unió, az európai 
foglalkoztatottság olyan magas volt, mint korábban soha. A leg-
több tagállamban sikerült emelni a foglalkoztatottság szintjét fő-
ként az idősebbek és a nők körében. 2008-ban az Európai Unióban 
az átlagos foglalkoztatási ráta 15 és 64 év között 65,9 százalék lett, 
ami jó eredménynek mondható még akkor is, ha a 2000-ben meg-
fogalmazott célt nem is érte el. Ezen felül a munkanélküliség és a 
tartós munkanélküliek arány is csökkent.  Habár a megfogalma-
zott célok nem valósultak meg teljes mértékben, a tagállamokban 
beruházások és intézményi reformok és szemléletváltás történt a 
foglalkoztatáspolitika terén.

A 2008-ban kezdődő gazdasági válság azonban az Európai Unió 
tagállamait sem kímélte, annak ellenére, hogy Európa munkapi-
acai voltak a legellenállóbbak. A nehezen elért pozitív irányú vál-
tozások megálltak vagy vissza is fordultak. A munkanélküliség ko-
rábbi 2,6 százalékos rátája 9,6 százalékra emelkedett és egészen 
2011-ig ezen a szinten is maradt. 
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Ennek ellenére az Európai Unió továbbra is kiáll a közös foglalkoz-
tatáspolitika mellett, sőt azt csak megerősítette a válságot követő-
en. A munkanélküliség kezelésére intézményeket hoztak létre és 
összehangolt kezdeményezés indult a szolgáltatások mobilizálá-
sára. A gazdaságban megfigyelhető javulás beindulásától kezdve a 
rövid távú válságkezelés helyett a strukturális reformokra kíván-
ták helyezni a hangsúlyt.

8 9



 Magyarország mindig megpróbált megfelelni az Európai 
Unió elvárásainak, de az átlagnál gyengébb eredményeket ért csu-
pán el, annak ellenére, hogy rengeteg szakmai és anyagi támoga-
tást is kapott az ország.

Országunkban az alacsony foglalkoztatási ráta mellett nehézsé-
get jelent, hogy a ráta nagyon különböző arányokat mutat térbeli 
és társadalmi alapon. Nagy számban vannak aktív kereső nélküli 
gyermekes háztartások is. A legalacsonyabban iskolázottak fog-
lalkoztatottsága pedig kirívóan alacsony az országban.

Magyarország részvétele
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Európa 2020 Stratégia

 Ahogyan már azt említettem a korábbiakban, ez a program 
a következő időszakra kívánja kijelölni a fejlődési utat. A stratégia 
három fő prioritása a következő: intelligens, tudáson és innováción 
alapuló növekedés; befogadó, társadalmi kohéziót eredményező 
növekedés; fenntartható növekedés.

Ezek fényében az innovációra több anyagi forrást kell fordítani, 
illetve Európának ösztönöznie kell a technológiára épülő, kuta-
tásokat folytató vállalkozások megtelepülését. Támogatni kell az 
egész életen át tartó tanulást, az oktatást, a képzéseket. Segíteni 
kell az információs és kommunikációs technológiák terjedését, il-
letve a lehető legtöbb embernek biztosítani kell a gyors internet-
kapcsolatot. A befogadó növekedés megvalósulását segítve olyan 
modellt kell követni, ami magas szintű foglalkoztatást és szociális, 
illetve területi kohéziót tud biztosítani. A területi kohézió elősegíti 
azt, hogy a végbemenő pozitív változások mindenütt érezhetőek le-
gyenek. Az elöregedő társadalom problémájával úgy lehet sikere-
sen szembenézni, ha a teljes munkaerő-potenciált kihasználják. A 
fenntartható növekedés elérése érdekében az Európai Unió csök-
kenteni kívánja a károsanyag-kibocsátást, így az üvegházhatású 
gázok kibocsátását is, illetve az olaj és a gáz importját is. Szeret-
nék még megőrizni az Unió vezető pozícióját a zöld technológiák 
területén. Cél még továbbá, hogy az energiaforrások 20 százaléka 
megújuló forrásból származzon.
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Ez alapján láthatjuk tehát, hogy a munkaerőpiacon végbemenő po-
zitív változásokat egyértelműen támogatja az Unió is. Cél, hogy az 
Unióban csökkenjen az alacsonyan iskolázott népesség aránya, il-
letve a szegénységben és kirekesztettségben élőké is. Az Európa 
2020 Stratégia által megfogalmazott fő prioritások magukban fog-
lalják a foglalkoztatás bővítését, a jobb munkahelyek létrehozását 
és a foglalkoztatás strukturális átalakítását is.
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Atipikus foglalkoztatás

 A fogalom talán könnyebben értelmezhető, ha az ellenkező-
jének a tisztázásával kezdünk. A tipikus foglalkoztatás határozat-
lan idejű, teljes munkaidőre szól, a munkaszerződést egy munkál-
tató és egy munkavállaló köti, a munkavállaló pedig meghatározott 
helyen és időben a munkáltató eszközeivel dolgozik. Ez a jogvi-
szony az alapvető, és minden ettől eltérő jogviszonyt atipikusnak 
nevezhetünk, attól függetlenül, hogy miben tér el.
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Atipikus foglalkoztatási 
formák

 A korábban említett célok eléréséhez bizonyára jelentősen 
hozzájárulhatna az atipikus foglalkoztatási formák széles körben 
való bevezetése. Ezeknek az elősegítésével biztosítható lenne, 
hogy olyan rétegek is bekapcsolódjanak a munkaerőpiac vérkerin-
gésébe, akiknek eddig ez nehezebben volt megvalósítható (fiata-
lok, gyermeket nevelő anyák).

Az atipikus foglalkoztatási formák közé a következők tartoznak: 
részmunkaidős foglalkoztatás, időszakos foglalkoztatás, rugal-
mas munkavégzés, terminusokhoz kötött munka, sűrített munka, 
távmunka, munkaerő kölcsönzés, outsourcing, önfoglalkoztatás.
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Részmunkaidős foglalkoztatás

 Az atipikus foglalkoztatási formák közül mindenképpen a 
részmunkaidős foglalkoztatási forma a legnépszerűbb, de az ará-
nya még így is alacsony. Leggyakrabban a heti 20 órás, azaz napi 4 
órás foglalkoztatást alkalmazzák. Ezt azonban nem minden eset-
ben 5 napra osztják el egyenlően, hanem esetenként tömbösítve, 
2-3 napra. Ezen kívül gyakori még a heti 30 órában való foglalkoz-
tatás is, ami szintén azoknak nyújt lehetőséget, akik nem képe-
sek teljes munkaidőben dolgozni (kismamák, diákok, megváltozott 
munkaképességű munkavállalók, nyugdíjasok). Fontos azonban 
megemlíteni, hogy Magyarországon a részmunkaidőben alkalma-
zott munkavállalók túlnyomó többsége felsőfokú tanulmányokat 
folytató diák. A többi említett csoport aránya elenyésző, annak el-
lenére, hogy számukra is jó megoldást jelenthetne. Jól mutatja ezt 
az is, hogy a 25 év felettiek körében, 2003-ban a nők 3,5 százaléka, 
illetve a férfiak 1 százaléka dolgozott ilyen formában. A részmun-
kaidőben dolgozók részaránya összességében nagyon alacsony 
Magyarországon, az Európai Unió átlagának a negyedét sem éri el.
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Távmunka

 Távmunkáról akkor beszélhetünk, amikor a munkaválla-
ló a munkaadó telephelyétől rendszeresen távol, IT eszközökkel 
végzi a munkáját egy alternatív munkahelyen. Az alternatív mun-
kahely lehet a dolgozó saját otthonában, teleirodában, teaházban 
stb. 2018 I. negyedévében az alkalmazottak 3,4 százaléka dolgo-
zott távmunkában. Természetesen túlnyomó többségük szelle-
mi munkát végzett a távmunka keretei között. A férfiak és a nők 
aránya szinte azonos volt és túlnyomó többségük felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezett. A távmunkához elengedhetetlen a fejlett 
digitális tudás is. 

Látható tehát, hogy hazánkban nem volt a távmunka bevezetése és 
alkalmazása túlzottan bevett és népszerű. A COVID-19 vírus azon-
ban ezt is megváltoztatta, mivel sok munkaadó kényszerült akár 
hosszabb-rövidebb ideig, a „home office” munkavégzés bevezeté-
sére, annak ellenére, hogy hazánkban erre eddig nem kötelezte a 
kormány a munkaadókat, sok más európai országgal szemben.

Ahogyan mindennek, természetesen a távmunkának is megvan-
nak a maga előnyei és hátrányai mind a munkavállaló, mind pedig 
a munkáltató számára. A munkavállalók számára nagy előny le-
het a nagyobb fokú rugalmasság és a munkába járással eltöltött 
idő megspórolása. Ha ez napi szinten csak kétszer 45 perc, egy 
hét alatt akkor is 7,5 órával több ideje marad egy távmunkában 
dolgozónak. Ez majd egy teljes munkanap. Nagy előny még, hogy 
esetenként képesek lehetnek jobban elmélyülni a munkában, mi-
vel kevesebb zavaró tényező veszi őket körül, mint az irodában. 
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Előbbinek viszont a fordítottja is igaz lehet. Hosszabb távon elő-
fordulhat, hogy elfogy a motiváció, esetleg elmosódnak a munka 
és a magánélet közti határok, ezért aztán nagyon fontos a nagy ön-
fegyelem és a fejlett munkamorál és az önmenedzselés képessé-
ge. Továbbá nehezebbé válhat a dolgozók közötti kapcsolattartás 
is az állandó távmunka során, ennek elkerülése érdekében fontos 
a kapcsolattartás, a sűrű visszacsatolás és a rendszeres kommu-
nikáció. Ilyen módon a távmunkában dolgozó megbizonyosodhat 
arról, hogy a teljesítménye megfelelő.

A munkaadónak elsődleges pozitív szempont lehet, hogy költséget 
takaríthat meg a távmunka alkalmazásával, hiszen ha kevesebb 
munkavállaló van jelen az irodában, előfordulhat, hogy kevesebb 
munkaállást is elegendő kialakítani és egy kisebb irodahelyiség is 
elég lehet. Azonban az ő oldalukon is megjelennek nehézségek. A 
hagyományos ellenőrzési formák ilyenkor nem alkalmazhatók, és 
megeshet, hogy a munkavállalók idővel túlzottan önállóak lesznek 
és önállóan hoznak meg esetleg olyan döntés is, amit nem kelle-
ne. Ezért aztán fokozott figyelemmel kell kísérni a távmunkáso-
kat, hogy a felmerülő problémákat és konfliktusokat megfelelő-
en lehessen kezelni. A teljesítmény mérését is érdemes lehet a 
hagyományostól eltérő módon végezni, konkrét követelményeket 
kell felállítani az eredmények tekintetében. A motiválás képessé-
ge ilyenkor még inkább előtérbe kerül, mint a hagyományos fog-
lalkoztatás esetén. Az ad hoc jellegű találkozókat a virtuális térben 
kell lefolytatni.

Természetesen a távmunka lehetőségének megteremtéséhez bi-
zonyos infrastrukturális fejlesztésekre is szükség lehet, illetve 
nagy odafigyelést igényel a megfelelő információkezelés is, így 
elkerülve az adatvédelmi szabályok sérülését és az információk 
illetéktelen kézbe való kerülését. A konkrét feladatok kiosztása-
kor észben kell tartani, hogy az otthoni munkakörnyezet aligha 
tekinthető optimálisnak. Bizonyára hiányzik egy-egy munkaesz-
köz, ami az irodában rendelkezésre áll. A távmunka további nagy 
előnye, hogy ennek alkalmazásával a vállalat a szokásosnál széle-
sebb körből választhatja ki z alkalmazottakat, így növelheti a hu-
mánerőforrás színvonalát is.
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Időszakos foglalkoztatás

 Időszakos foglalkoztatásról akkor beszélhetünk, ha a fog-
lalkoztatás előre kikötött, meghatározott időre szól, vagy eseti. Ide 
tartozik tehát a határozott idejű munkaviszony, mely a szerződés-
ben meghatározott idő lejártával automatikusan megszűnik és az 
alkalmi munkaviszony. Magyarországon a munkaszerződések je-
lentős része határozatlan időre szól (2001-ben a szerződések 92,4 
százaléka volt ilyen típusú). Ebben az elmúlt évek során nem tör-
tént jelentős változás. Ezt sok elemző kedvezőtlennek tartja rugal-
massági szempontból. Ez viszont nem teljesen fedi a valóságot a 
magyar szabályozások miatt. Az megállapítható, hogy a határozott 
időre szóló szerződéssel rendelkezők kilépési mobilitása maga-
sabb, és viszonylag kevesen részesülnek végkielégítésben.
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Rugalmas munkavégzés

 A rugalmas munkavégzés keretei között az adott napi, heti 
vagy havi munkaidő kereten belül a munkavállalónak lehetősége 
van szabadon döntenie a munkavégzés idejéről. Előfordulhat, hogy 
a munkáltató meghatározza az úgynevezett törzsidőt, a fennmara-
dó peremidőnek nevezett keretről viszont a munkavállaló dönthet. 
A peremidőt a munkavállaló úgy dolgozza le, ahogyan ő szeretné. 
Ez a gyakorlat lehetőséget adhat a munkavállalónak arra, hogy a 
munka intenzívebb időszakában kevesebb pihenőnapot tervezzen, 
esetleg több munkaórát vállaljon, míg a kevésbé intenzív idősza-
kok során több szabadideje legyen. A rugalmas munkavégzés le-
hetővé teszi azt is, hogy a munkavállaló akkor dolgozzon, amikor a 
leghatékonyabb.
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Munkaerő kölcsönzés

 A munkaerő kölcsönzés célja, hogy a vállalatok az ideigle-
nesen felmerülő munkaerő szükségletét munkaerő-kölcsönző cé-
gek szolgáltatásain keresztül elégítse ki. Ilyen esetekben egy há-
romoldalú munkavégzésre irányuló jogviszony jön létre, melyben 
a munkavállaló egy munkaerő-kölcsönző céggel munkaszerződést 
köt azzal a céllal, hogy egy harmadik félnél végezzen munkát. A 
szakszervezetek kritikusak ezzel a foglalkoztatási formával szem-
ben, mivel a vállalatoknak 184 napig joguk van az ilyen formában 
dolgozóknak alacsonyabb fizetést biztosítaniuk, mint az azonos 
pozícióban dolgozó saját munkavállalóiknak. Ezen kívül nekik nin-
csen felmondási idejük sem.
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Outsourcing

 Az outsourcing az előbbinek egy speciális változata, amikor 
a vállalat egy belső folyamatot egy vállalkozónak szervezi ki általá-
ban egy vállalkozási szerződés keretében. Ez természetesen nagy 
terheket vesz le a megrendelő válláról, hiszen a munka megszer-
vezésével és bizonyos adminisztrációs feladatok ellátásával ekkor 
már a másik vállalkozó foglalkozik.
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Osztott munkavégzés

 Az osztott munkavégzés azt jelenti, hogy egy adott munka-
kört több munkavállaló lát el, egymást váltva. Létezik munkakör-
megosztás (job sharing) és munkaidő-elosztás (time sharing) is. 
Előbbi esetében két főállású munkavállaló oszt meg egymás kö-
zött egy munkakört, beleértve a feladatokat, a fizetést és a sza-
badságot is. Az utóbbi esetében pedig kettő vagy több munkavál-
laló is részt vehet benne, illetve az egyik személy munkanélküli, 
és így válik ismét foglalkoztatottá. Ezek a foglalkoztatási formák 
Nyugat-Európában születtek meg, ahol ilyen módon próbálták a 
munkanélküliekre elköltött óriási pénzösszegeket csökkenteni.

Visszatérve a munkakörmegosztásra (job sharing) fontos leszö-
gezni, hogy ilyenkor a két munkavállaló szerződik egy pozícióra a 
munkáltatóval, és a munkavállalók arra kötelezik magukat, hogy 
ha az egyik akadályoztatva van, akkor a másik teljesíti a kötelezett-
ségeket. Tehát ha az egyikük betegség miatt távol marad, akkor a 
másik munkavállaló látja el a munkát teljes munkaidőben. A mun-
kaadó számára pozitívum lehet, hogy ebben az esetben magasabb 
iskolázottságot igénylő munkakör esetén csupán egy teljes mun-
kaidőben dolgozó alkalmazott béréért cserében két alkalmazott 
tapasztalatát és képességeit tudja hasznosítani. A két munkavál-
laló közös felelőssége miatt pedig kisebb az esély a hibákra is
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Egyéb atipikus munkavégzési formák

 Terminusokhoz kötött munkáról akkor beszélhetünk, ha 
például a munkavállaló csak iskolaidő alatt dolgozik.

A sűrített munka hosszabb munkanapot, a munkanapot követően 
pedig szünnapot foglal magában.

Az önfoglalkoztatás csoportjába sorolható minden jogi személyi-
séggel nem rendelkező vállalkozás dolgozó tulajdonosa, illetve a 
szabadúszók.
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Magyarország és
az atipikus foglalkoztatás

 Magyarország ezen a téren jelentős lemaradást mutat, az 
előző fejezetben is láthattuk, hogy nem túlzottan elterjedtek a 
munkavégzés ezen formái. Ennek főként az lehet az oka, hogy a 
munkaadók nem rendelkeznek túl pozitív attitűddel a témában, 
idegenkednek az atipikus foglalkoztatási formáktól. Ezen felül a 
munkaadók és a munkavállalók is információhiánnyal küszködnek, 
nem ismerik jól ezeket a foglalkoztatási formákat és az ezekhez 
kapcsolódó elérhető támogatásokat. Ezen felül bizonyos foglal-
koztatási formák sikeres alkalmazásához elengedhetetlen lenne 
a HR szakemberek speciális szaktudásának a fejlesztése is, hogy 
ilyen módon hozzájárulhassanak az atipikus foglalkoztatási forma 
sikeréhez.

Az atipikus foglalkoztatási formák a munkavállalók részére élet-
ciklusukhoz jobban alkalmazkodó foglalkoztatást jelenthet, míg a 
vállalatok így képesek lehetnek jobban gazdálkodni a humánerő-
forrással, költségeket takaríthatnak meg és rugalmasabb foglal-
koztatást hozhatnak létre.
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A munkavállalók idegenkedésének egyetlen oka, amiért nem túl-
zottan nyitottak a részmunkaidős munka vállalására, anyagi jel-
legű. Egy 2016-os felmérés alapján mindössze a munkavállalók 
15-20 százaléka dolgozna szívesen atipikus foglalkoztatási formá-
ban hosszú távon, a többség pedig kényszer megoldásként tekint 
rá. A nyugat-európai országokban, ahol sokkal magasabb rész-
munkaidős állásban dolgozók száma, magasabbak az elérhető bé-
rek, illetve a helyi minimálbér is, mint Magyarországon.

40 41



Kinek lehetnek előnyösek
az atipikus foglalkoztatási 
formák?

 Az atipikus foglalkoztatási formák leginkább akkor haszno-
sak, amikor a munkát valamilyen más, sok időt igénylő tevékeny-
séggel össze kell egyeztetni, vagy ha valaki a kora, állapota miatt 
kisebb teljesítményre képes. 

Ez alapján tehát nagyszerű megoldás lehet ez kismamák számára 
az otthoni munkavégzés vagy fizikai és szellemi fogyatékossággal 
élők is egyszerűbben foglalkoztathatók ilyen módon. A rugalmas 
formáknak köszönhetően leginkább a korlátozott képességű mun-
kavállalók szerepe növekedhet, akiknek az IT eszközök használata 
egy lehetőséget ad a munkaerő piacra való belépésre. Ezen kívül 
pedig ne feledkezzünk meg a vidéki, elszigetelt helyen élő munka-
vállalókról sem, akik esetleg a lakóhelyükön nem tudnak megfe-
lelő munkát vállalni, de valamilyen atipikus foglalkoztatási formá-
nak köszönhetően (pl. távmunka) képesek lehetnek egy tőlük távol 
lévő vállalat munkájába bekapcsolódni.
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A munka és
a magánélet egyensúlya

 A munkavállalók részéről az egyik leggyakrabban emlege-
tett előny az atipikus munkavégzéssel kapcsolatban, a munka és a 
magánélet egyszerűbb összehangolása. A globalizációs folyama-
tok növelték, mind a munkáltatók, mind a munkavállalók közötti 
versenyt a munka világában. A gazdasági élet változására a mun-
káltató nem tud másképpen reagálni, csak az elvárások növelé-
sével. Ez persze nagyobb nyomás alá helyezi mind a két felet. A 
folyamatos önképzés és tanulás mellett pedig a privát életben is 
rengeteg elvárásnak kell megfelelni, erről sem szabad megfeled-
kezni. A sok és magas elvárás azt eredményezheti, hogy felborul 
a munka és a magánélet közötti egyensúly, illetve állandóvá válik 
a stressz, ami akár a demográfiai folyamatokra is rossz hatással 
lehet, csökkenő termelékenységet eredményezhet.

A fejlett világban élő embereknek megnőtt az igénye az életminő-
ségük és életkörülményeik javítására. Ezt pedig minél kevesebb 
erő és idő ráfordításával szeretnék elérni, hogy a fennmaradó időt 
aztán számukra fontos tevékenységekre fordíthassák. Vizsgálatok 
igazolják, hogy a munka és élet közötti egyensúly létrehozását cél-
zó intézkedéseknek köszönhetően a munkavállalók lojalitása és 
motiváltsága növekedik, ami miatt pedig a teljesítményük is javul. 
A rugalmasan felhasználható idő pedig jobb teljesítményre is sar-
kall. A stressz csökkenése a fluktuációt is csökkentheti. Ez termé-
szetesen a vállalat számára pozitív hatás.
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A nyugat-európai országokban, az Egyesült Államokban és Auszt-
ráliában már a nyolcvanas évek során megjelent egyfajta törekvés, 
a munka és a családi élet harmonikus kapcsolatára. Ez a törek-
vés az elmúlt évtizedekben Magyarországon is erősödött. Fontos 
hangsúlyozni, hogy ahogyan azt az előzőekben láttuk, ennek az 
egyensúlynak a megteremtése előnyös a munkáltató és a munka-
vállaló számára is.

Számos különböző gyakorlat létezik, ami hozzájárulhat az egyen-
súly megteremtéséhez. A „családbarát” lépések is ide tartoznak és 
fontos kiemelni, hogy ebben az esetben sem csak nőket támogató 
gyakorlatokról lehet szó, hanem olyanokról, amik hozzájárulnak a 
teljes család harmonikusabb privát életéhez.

Ha azt vizsgáljuk, hogy kiket érint leginkább a munka és a magá-
nélet nehézkes összeegyeztetésének problémája, egy felmérés 
alapján megállapíthatjuk, hogy leginkább a beosztottak érintettek, 
utánuk következnek a felsővezetők, majd a közép szintű vezetők és 
az alsó szintű vezetők.
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Családbarát munkahely

 Egy magyar felmérés alapján a munkavállalók akkor tekin-
tik a munkahelyüket családbarátnak, ha a gyermekük betegsége 
esetén hazamehetnek, ha a szülés utáni fokozatos munkába állást 
támogatják, ha a munkavállalót nem kötelezik akarata ellenére tú-
lórára, ha van lehetőség rugalmas munkaidőben dolgozni, és ha a 
munkaidő alkalmazkodik a továbbképzésekhez és a tanuláshoz.

Fontos lehet azt megjegyezni, hogy a családbarát szemlélet nem 
csupán azt jelenti, hogy a kisgyermeket nevelő munkavállalók 
kapnak bizonyos módon segítséget a munka világán kívüli köte-
lességeik ellátásához. Nem szabad megfeledkezni az egyéb csalá-
di kötöttségekről sem, mint például a szülők ápolása. A leggyak-
rabban alkalmazott családbarát intézkedés a rugalmas munkaidő 
vagy a részmunkaidő lehetősége. Ezeknek köszönhetően a fentebb 
említett, munkavállalók által felsorolt elvárások nagy részének 
megfelelhet egy munkahely.

Érdekes lehet, de egy magyar felmérés azt az eredményt találta, 
hogy azokban a szervezetekben figyelnek jobban oda a családba-
rát megoldásokra, ahol maguk a felsővezetők, illetve középveze-
tők is családos emberek, így tehát ők is jól ismerik az ezzel járó 
nehézségeket.
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Családbarát intézkedések

 A munkaidővel kapcsolatos lehetséges intézkedéseket már 
az előzőekben hosszan bemutattam, így a továbbiakban arra már 
nem térnék ki. Általánosságban ezek a leginkább lényegesek, de 
számos más gyakorlat bevezetésével is hozzájárulhat egy vállalat 
a családbarát szemlélet megerősítéséhez.

A szabadságolással kapcsolatban ilyen lépések lehetnek, ha a tör-
vényben meghatározott minimumnál hosszabb szülési szabadsá-
got engedélyeznek az anyának és/vagy az apának, ha családtag 
gondozására adnak szabadságot, ha a szabadságot a munkaválla-
lói igények figyelembevételével adják ki, illetve amennyiben várat-
lan családi esemény bekövetkezésekor a munkavállalót elengedik.
Hosszú hiányzás során a munkahely megtartását folyamatos kap-
csolattartással, a munkahelyen zajló eseményekbe való bevonás-
sal, fokozatos visszatérés biztosításával, visszaintegrálást segítő 
program bevezetésével lehet segíteni.

Ezen kívül egy családbarát munkahely biztosíthat tanácsadást, kü-
lönböző témákban (szakmai, családi, munka és privát élet össze-
egyeztetése) vagy szervezhet tréningeket (időmenedzsment tré-
ning, stressz kezelő tréning).
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Ezen felül egy családbarát munkahely biztosíthat gyermekmegőr-
zést, akár a vállalton belül, akár szerződés útján egy külső intéz-
ményben, gyermekneveléssel kapcsolatos támogatásokat nyújthat 
a munkavállalónak, vagy segítheti a munkavállalók gyermekeinek 
oktatási intézményekbe való eljutását. Természetesen ez a felso-
rolás nem teljes, de jól látható, hogy milyen sokféle módon lehet 
ahhoz hozzájárulni, hogy egy vállalat családbarát módon működ-
hessen.

A gyermekgondozási szabadságon lévő nők számára a három leg-
fontosabb elvárás, a munkahellyel szemben: rugalmas munkaidő 
engedélyezése, legyen mód családi indokok miatt átmenetileg 
részmunkaidőben dolgozni a teljes munkaidő helyett, illetve le-
gyen mód családi okból rendkívüli távollétre a fizetett vagy nem 
fizetett szabadság terhére.

Ha a három szektor tekintetében vizsgáljuk, hogy milyen gyakori a 
rugalmas munka alkalmazása látható, hogy az iparban és a szol-
gáltató szektorban jóval gyakoribb az ilyen lehetőségek biztosítá-
sa, mint a mezőgazdaságban. A távmunka pedig szintén leginkább 
a tercier szektorra jellemző.

Ha a vállalat mérete alapján vizsgáljuk ugyanezt a kérdést, akkor 
azt láthatjuk, hogy a 250 fő felett foglalkoztató vállalatoknál dol-
gozók 250 százalékkal nagyobb eséllyel dolgozhat részmunkaidő-
ben, mint egy 10-19 főt foglalkoztató cégnél dolgozó munkavállaló, 
távmunka és rugalmas munkaidő tekintetében pedig ez az arány 
70 és 83 százalék. Ezen kívül a kedvező gazdasági helyzetben lévő 
cégek is nagyobb eséllyel alkalmazzák a két utóbb említett lehető-
séget, mint nehezebb helyzetben levő társaik.
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A gyesről, gyedről, gyetről 
visszatérő nők támogatása

 A kisgyermekes anyák jelentős része vissza tud és akar 
menni a munkahelyére, de közel egyötödük nem szeretne vissza-
térni a munkahelyére a gyermekvállalás után. Sokszor az indok 
egy újabb gyermek vállalása, vagy egyéb családi okok, de gyakori 
az is, hogy valamilyen munkahellyel összefüggő ok miatt nem tud-
nak, vagy akarnak visszatérni az anyák. Túlnyomó többségben ez a 
taszító hatás a több műszak vállalásának kötelezettsége. Könnyű 
megérteni, hogy ez a legtöbbek számára áthidalhatatlan akadá-
lyokat okoz egy kisgyermek nevelése mellett. Ezen kívül gyakori 
indok még a hosszú utazási idő, az alacsony kereslet és a teljes 
munkaidő is.

Egy, Frey Mária által végzett kutatás azt mutatta, hogy sajnos nin-
csen minden érintett teljes mértékben tisztában a lehetőségei-
vel. A megkérdezettek 20 százaléka nem tudta, hogy a gyes és a 
gyet mellett lehetősége van részmunkaidőben munkát is vállalni. 
Ha figyelembe vesszük a megkérdezettek iskolázottságát is, ak-
kor láthatjuk, hogy sajnos a legkevésbé iskolázott réteg (akik az 
általános iskola 8 osztályát sem végezték el) 47 százaléka ismer-
te csupán ezt a lehetőséget. Ezzel szemben az általános iskola 8 
osztályát elvégzők 70 százaléka, a szakiskolát végzők 78 száza-
léka, a szakmunkásképzőt végzetteknek pedig a 88 százaléka. A 
gimnáziumot vagy szakközépiskolát végzettek 90 százaléka tud 
erről a lehetőségről, a felsőfokú tanulmányokat végzettek közül 
pedig nagyjából 95 százalék. Óriási különbségek vannak tehát 
az anyák között informáltság szintjén is, ami hozzájárul ahhoz, 
hogy a legkevésbé képzettek ilyen módon is hátrányban legyenek 
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a képzettebbekkel szemben. Elsősorban tehát nagy hangsúlyt 
kellene fektetni az anyák informálására és tájékoztatására, hogy 
mindenkinek lehetősége legyen megtalálni a számára leginkább 
megfelelő módot.

Ha megvizsgáljuk azt, hogy a gyesen és gyeten lévők mekkora 
arányban élnek a munkavállalás lehetőségével, megállapíthat-
juk, hogy összességében az ezen ellátásban részesülők csupán 
7,5 százaléka vállal munkát, nekik is a kétharmaduk alkalmi 
munkát végez, és csak egyharmaduk dolgozik rendszeresen. 
Azok közül, akik nem vállalnak munkát a leggyakrabban ezt az-
zal indokolták, hogy szeretnék minden idejüket a gyermekükkel 
tölteni. Közel egyötödük (18 ,8 százalék) viszont azért nem dol-
gozik, mert nem tudná kire hagyni a gyermekét (ők probléma-
ként említették,a helyben lévő bölcsőde hiányát, vagy azt, hogy 
nem éri meg számukra gyermekfelügyeleti, gyermekgondozási 
szolgáltatást igénybe venni, mert annak túl magas az ára a vár-
ható jövedelemhez képest) újabb 13 százalék pedig azért nem, 
mert nem talál megfelelő munkát. Ebből azt láthatjuk tehát, hogy 
nagyjából 40 ezer fő e szerint csupán azért nem jelenik meg a 
munkaerő-piacon, mert nincsen módja kire hagynia a gyermekét 
vagy nem talál megfelelő munkahelyet.

Azoknak az anyáknak, akik a gyermekfelügyelet tekintetében 
problémákkal néznek szembe és emiatt nem tudnak munkát vál-
lalni, a 90 százaléka igényelne valamilyen formában segítséget a 
felügyelet megoldásában. Közülük a legtöbben a részmunkaidős 
foglalkoztatásra és a rugalmas munkaidőre tekintenek, mint meg-
oldásra, illetve a családtagok, ismerősök gyermekfelügyeletben 
való segítségére. Ezen kívül, ahogyan azt már említettem sokan 
vágynak intézményi férőhelyre is, akár az önkormányzattól, akár 
egy alapítványtól vagy egyháztól. Fizetség ellenében elenyésző ré-
szük venne igénybe gyermekfelügyeleti szolgáltatást.

A munkaerőpiactól való hosszú távollét erodálja a korábban meg-
szerzett tudást, ezért aztán egy törvény biztosítja a gyes és gyet 
idejére a tandíjmentességet azoknak az anyáknak, akik második 
diplomát biztosító felsőfokú képzésben vesznek részt. A meg-
kérdezettek több mint fele nem ismerte ezt a lehetőséget, sőt az 
egyetemet végzettek harmada sem. A munkaügyi központok által 
nyújtott támogatott képzéseket is csak a megkérdezettek fele is-
merte, pedig ez sokak számára jelenthetne jobb lehetőségeket a 
munkaerőpiacra való visszatéréskor.
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Jógyakorlatok
Az Év Családbarát
Vállalata Díjjal
kitüntetett munkaadóktól

 2013 óta a Kopp Mária Intézet kiosztja minden évben Az Év 
Családbarát Vállalata Díjat, olyan cégeknek, akik jelentős mér-
tékben hozzájárulnak a munka és a magánélet közötti egyensúly 
megteremtéséhez és hozzájárulnak a társadalom családbarát 
szemléletének a megerősödéséhez, illetve odafigyelnek a kis-
gyermekes munkavállalókra. Minden évben ebből a szempontból 
példaértékű vállalatokat tüntetnek ki a díjjal egy nagyszabású 
gála keretein belül.

A Magyar Telekom, az egyik különdíjban részesülő vállalat széles 
körben alkalmazza az atipikus munkavégzés különböző formáit. 
Támogatják a rugalmas munkaidős, illetve a részmunkaidős fog-
lalkoztatást is. Ezen kívül távmunkára is lehetőség van, amihez 
stabil, távoli hozzáférést biztosító hálózatot építettek ki.
A munkatársakat informálják a családalapítással járó megválto-
zott élethelyzetről munkaügyi és adminisztratív szempontból is. 
Emellett támogatják a munkatársak gyermekvállalását követő 
visszatérését is. Ezen kívül a nagyobb telephelyek gyermekbarát 
irodaként funkcionálnak, a székházukban pedig egy gyerekkuckót 
is kialakítottak, ahol szakképzett gyermekfelügyeletet biztosíta-
nak szükség esetén. Különösen fontos ez, az iskolai szünetek so-
rán és a tanítás nélküli munkanapokon.
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A K&H szintén a díjazottak között szerepelt. Ők úgy látják, hogy 
a családbarát gyakorlatok bevezetése szinte elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a munkavállalóikat megtartsák, illetve kellően von-
zóak legyenek a versenytársakkal szemben, amikor új dolgozó-
kat szükséges toborozni. Ők is alátámasztják, hogy ha megfelelő 
rugalmassággal hozzájárulnak a privát élet és a munka egyen-
súlyához, akkor a munkavállalók elégedettsége növekedik és 
boldogabbak is lesznek. Folyamatosan azon dolgoznak, hogy a 
kötetlen munkarendet és a részmunkaidős alkalmazást még job-
ban és gyakrabban alkalmazzák a vállalatnál. Ők szintén fejlesz-
tették az infrastruktúrát, hogy ilyen módon támogassák az otthoni 
munkavégzést. Ezen kívül fontos lépés, hogy minden munkatár-
snak lehetőséget adtak arra, hogy az asztali számítógépet szük-
ség esetén hordozható számítógépre cserélhesse le. Ezen kívül 
a munkavállalóik gyermekeinek a táboroztatást is támogatják 
nyaranta, illetve létrehoztak egy programot is, amely a munkába 
visszatérő kismamák újbóli beilleszkedést segíti.
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Jógyakorlatok
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Kismama-és kispapa műszak -
Axon Kábelgyártó Kft.

 Az Axon Kábelgyártó Kft. már évek óta alkalmaz atipikus 
foglalkoztatási formákat, azok számára, akiknek ez szükséges és 
előnyös. A vállalat összesen 300 főt foglalkoztat és fő profiljuk a 
kábelgyártás. Ezt három műszakos munkarendben végzik. Ter-
mészetesen ezen a területen aligha lehet szó távmunkáról, a ter-
melés egyértelműen helyhez kötött. Így aztán más módon teszik 
a munkát rugalmassá a munkavállalók számára. Úgy alakítottak 
ki kismama-kispapa munkarendet, amely lehetővé teszi, hogy a 
munkavállalók el tudják vinni a gyermekeket az óvodába vagy 
az iskolába, illetve értük is tudjanak menni. Azok élhetnek ezzel 
a lehetőséggel, akik a vállalattal való munkaviszony alatt vette 
igénybe a gyermekgondozási támogatások és gyermekgondozási 
távollét valamely formáját. A lehetőséggel a dolgozók a gyermek 
tíz éves koráig élhetnek. A vállalat ilyen módon próbálja elősegí-
teni az egészséges munka és magánélet közötti egyensúlyt. Azt 
az üzenetet hordozza az intézkedés, hogy a munkavállalók egy 
ilyen megváltozott élethelyzetben is számíthatnak a munkálta-
tóra. Természetesen ez a vállalat számára is előnyös gyakorlat, 
mert ilyen módon nagyobb számban tudják megtartani a tapasz-
talt és a vállalatot jól ismerő munkavállalókat. A pontos munka-
rend kialakításakor pedig figyelembe vették a helyi buszjáratok 
menetrendjét is, hogy ilyen módon csökkentsék a „holtidőt” a 
munkavállalók életében.
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Az irodai munkát végző munkatársak esetében más lehetőségek 
is biztosítottak. Számukra törzsidős-peremidős rendszert dolgo-
zott ki a cég, ami rugalmasságot biztosít és szintén nagy segítsé-
get nyújt ahhoz, hogy könnyebben elláthassák a privát életükből 
fakadó kötelességeiket is. Ezen kívül a home office hosszabb távú 
lehetőségével kapcsolatban is gyűjtik a tapasztalatokat és próbál-
nak olyan rendszert kidolgozni, ami mindenképpen segíti ennek a 
lehetőség előnyeinek a kiaknázását.
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Rugalmas és munkavállaló-barát szemlélet- 
Fábafém Ipari és Kereskedelmi Kft.

 A Fábafém Ipari és Kereskedelmi Kft összesen 70 dolgozót 
alkalmaz, szintén három műszakos munkarendben, de rengeteg 
rugalmasságot elősegítő intézkedést vezettek már be. Ezen kívül 
nagy hangsúlyt fektetnek a munkahelyi jól-létre is, így elősegít-
ve azt, hogy egy összetartó közösség alakuljon ki a munkaválla-
lók között. Úgy gondolják, hogy az az igazán értékes munkatárs, 
aki szeret náluk dolgozni, hiszen a lojalitás és a magas motiváció 
nagyon értékes. A dolgozói létszámnak köszönhetően jól isme-
rik mindenkinek a helyzetét, így személyre szabott megoldásokat 
tudnak alkalmazni. Első lépésként ennél a vállalatnál is lehetőség 
van a tömegközlekedési menetrendhez igazított munkakezdésre, 
így nincsen felesleges várakozás a munkakezdés előtt. Speciális 
esetben azonban megoldható a korábbi kezdés is. 

A logisztikai területen dolgozók a terhelés függvényében oszt-
hatják be a munkaidejüket. Azokon a napokon, amikor áru ér-
kezik hosszabb a munkanap, de máskor lehetőség van korábbi 
befejezésre.

Az intézkedések hatására csökkent a fluktuáció, jobb eredményeik 
vannak a munkatársak megtartása terén. 
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Ahol az atipikus a tipikus -
dm Magyarország

 A dm a magyarországi átlag 5-6 százalékkal szemben a 
munkavállalóinak 60 százalékát foglalkoztatja részmunkaidőben. 
Lehetőség van náluk nem csak a megszokott napi 6 vagy 4 órás 
részmunkaidőre, hanem hét vagy öt órásra is az üzleti igényekhez 
igazítva az üzletekben dolgozók körében is. Az aktuális ügyfélfor-
galommal mindig összehangolják természetesen a műszakbeosz-
tásokat.  Ezen kívül fogyatékkal élő dolgozóiknak lehetősége van 
speciális munkarendben dolgozni. Továbbá nagy hangsúlyt fektet-
nek a gyermekgondozásról visszatérő munkatársak visszaintegrá-
lására is, ezért számukra egy mentorprogramot hoztak létre.

A boltvezetők és boltvezető helyettesek számára nyitott a távmun-
ka lehetősége is. Előre meghatározott feladatokat ilyen módon az 
irodán kívül végezhetnek el. Minden alkalommal próbálják a na-
gyobb elmélyülést és precizitást igénylő feladatokat úgy időzíteni, 
hogy azokat otthonról legyen lehetőség elvégezni, ahol nagyobb a 
nyugalom és kisebb a nyüzsgés, mint az irodában. Ehhez termé-
szetesen részletes elemzés szükséges és a munkáltató és a mun-
kavállaló szoros együttműködése. 

Az előbbiekből is jól látszik, de hangsúlyozzák, hogy mennyire fon-
tosnak tartják a dolgozóik elégedettségét. Ezért fordítanak nagy fi-
gyelmet az esélyegyenlőség megteremtésére is. A jó légkörnek és 
a lehetőségekhez mérten alkalmazott nagyfokú rugalmasságnak 
köszönhetően a vállalat munkaerő megtartó képessége a keres-
kedelmi szektor országos átlaga felett áll.
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Az üzleti folyamatok fejlesztése és
a rugalmasítás - Tandofer Kft.

 A szoftverfejlesztéssel foglalkozó vállalat összekapcsolta a 
proaktív magatartást és a rugalmas munkaszervezést. Természe-
tesen ők is a legmagasabban képzett és legtehetségesebb mun-
katársakat szeretnék alkalmazni, ahogyan a versenytársaik is, így 
aztán sokat tesznek azért, hogy a munkakörülményekkel, amit 
nyújtani tudnak, kiemelkedjenek a vállalatok közül.

A munkaidő megszervezésében, a feladatok elosztásában és az üz-
leti folyamatok kialakításában is a rugalmasságra helyezik a hang-
súlyt. A munkatársaknak lehetőségük van egyénileg gazdálkodni a 
munkaidejüknek egy részével. A munkavégzés a helyszín tekinte-
tében nagyon rugalmas, lehetőség van hetente egyszer a távmun-
kára. Ám azért, hogy a rugalmas munkaidő ellenére a kooperációt 
és a munkatársak közötti egyeztetést megkönnyítsék kijelölték a 
törzsidőt reggel tíz és délután kettő között, ekkor pedig mindenki-
nek lehetőség szerint a munkahelyen kell tartózkodnia. Ezen kívül 
kijelöltek egy napot, amikor az egyeztetésé a főszerep, ekkor pedig 
nincsen lehetőség távmunkára.

Egy fejlesztésnek köszönhetően a telefonos ügyfélszolgálaton a 
korábbi öt helyett már csak két munkavállalót alkalmaznak min-
den nap olyan módon, hogy az öt munkatárs napi rotációban látja 
el ezt a feladatot, illetve más feladatokat. Ennek köszönhetően úgy 
látják, hogy a munkatársak motiváltabbak lettek, és több munka-
folyamatot ismernek, ami nagyban megkönnyíti a helyettesíthető-
séget is.
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Ahhoz, hogy a munkatársak teljesítménye a rugalmasság irányába 
tett lépések ellenére is mérhető legyen, egy munkahatékonyságot 
mérő szoftvert alkalmaznak. Természetesen a fejlesztő és krea-
tív munka mérhetővé tétele kissé összetettebb feladat. A legfon-
tosabb viszont az, hogy a nyitott kommunikációnak köszönhetően 
mindig mindenki tudja a vállalaton belül, hogy mik az elvárások, 
amiknek meg kell felelniük.
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A rugalmasítás kihívásai egy nagyvállalatnál

 Egy 2500 főt alkalmazó vállalatnál rengeteg kihívással kell 
szembenéznie a munkaerő-gazdálkodás területén. Felismerték, 
hogy mindenképpen a rugalmasság a legfontosabb szempont, 
mind térben, mind pedig időben, ahhoz hogy folyamatosan magas 
színvonalú termelési eredményeket érjenek el és inspiráló mun-
kakörnyezetet biztosítsanak a dolgozók számára. Felismerték azt, 
hogy a munkavállaló számára, főképpen a fiatal, pályakezdők szá-
mára mennyire fontos a megfelelő munka és magánéleti egyen-
súly. Emiatt a rugalmas munkarend egy széles spektrumát vezet-
ték be. Célként azt tűzték ki, hogy minden munkakörben a lehető 
legmagasabb szintű rugalmasságot biztosítsák a munkavállalóik 
számára, habár ez természetesen munkakörönként eltérő.

Lehetőség van a napi munkaidő kerettől eltérni, illetve havi szin-
ten meghatározott számú távmunkát is biztosítanak, de lehetőség 
van arra is, hogy a dolgozó csak a munkanapja egy részét végez-
ze távmunka formájában. Az utóbbi módszer megoldást jelenthet 
azoknak a kisgyermekes szülőknek, akiknek el kell menniük a 
gyermekükért az iskolába. Nekik tehát lehetőségük van hét órát 
az irodában dolgozni, majd a fennmaradó egy órát otthonról végez-
ni. Ahol arra lehetőség van ott teljesítményalapú kötetlen munka-
rendet vezettek be. Ezen kívül a gyermekgondozásról visszatérők 
helyzetének megkönnyítése érdekében, vagy más speciális élet-
helyzetben lévők számára lehetőség van részmunkaidőben is dol-
gozni, akár átmeneti jelleggel is.
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A termelésben dolgozó munkatársak számára is megpróbálják 
a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítani az élethelyzetük-
höz igazítva. A műszakcsere lehetőségét leegyszerűsítették, így 
bármilyen váratlan speciális élethelyzetben egyszerűbben meg-
oldható a műszakok elcserélése. A dolgozó kérheti a műszakcse-
rét egyedi alkalomra, de akár hosszabb időtávra is. Ezen kívül a 
gyermeket nevelők számára ennél a vállalatnál is bevezettek egy 
eltérő műszakot.
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Célcsoportra szabott atipikus munkavégzés a 
termelésben - műanyag és fémfeldolgozással 
foglalkozó cég

 A vállalat szintén három műszakos munkarendben fog-
lalkoztatja a dolgozóinak jelentős részét, akik fizikai munkát vé-
geznek. A megváltozott munkaképességű munkatársak számára 
részmunkaidős lehetőséget biztosítanak, a kisgyermekesek szá-
mára pedig adott a rugalmas munkakezdés és befejezés lehetősé-
ge. Ehhez csupán jó szervezés és együttműködés volt szükséges 
a vezetők oldaláról és a termelés ilyen módon is zavartalanul tud 
folyni. Nyugdíjas munkatársakat is foglalkoztatnak részmunkaidő-
ben vagy teljes munkaidőben. A részmunkaidő esetén nekik lehe-
tőségük van akár napi 3 órás beosztást is választaniuk.

Bizonyos munkakörökben náluk is eltérő a terhelés a hét vagy a 
hónap folyamán, így aztán az ezekben a munkakörökben dolgo-
zó kollégák számára munkaidőkeretet alakítottak ki, ami segíti a 
munkaórák egyenlőtlen csoportosítását az egyenlőtlen terhelés-
sel párhuzamosan.

Ezen kívül korábban a sűrített munkahét típusú munkarendet is 
alkalmazták, de fel kellett ismerniük, hogy ez a fizikai munkavég-
zés esetében nem alkalmazható hosszú távon, csupán átmenetileg 
szükség esetén.
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Rugalmas lehetőségek
az értékesítésben dolgozóknak

 Egy 250 főt foglalkoztató vállalatnál egy dolgozói felmérés 
után kezdtek „rugalmasításba”. A felmérés alapján minden mun-
kakör dolgozói között kielégítő eredmények születtek a munka és 
a magánélet egyensúlyának vizsgálata terén, de mégis úgy látta a 
vállalat vezetése, hogy az adminisztratív munkakörökben ezt ja-
vítani szükséges. Ez a kör nagyjából 80 főt jelent, tehát egy nagy 
létszámú csoportról van szó.

A központi irodai munkakörökben már korábban is alkalmazták a 
törzsidő-peremidő rendszerét, illetve távmunkára is volt lehető-
ség, de ezt szerették volna kiterjeszteni több munkavállalójukra is.

Az értékesítésben dolgozók munkakörének rugalmasítása nem 
volt akadálytalan. Azért, hogy az elvárásoknak megfelelően alakít-
hassák ki a jövőben alkalmazott gyakorlatokat először kérdőívek-
kel és interjúkkal egy kutatást végeztek a munkavállalóik között. 
Ennek eredményeként aztán bevezették a rugalmas munkaidő le-
hetőségét, a rugalmasan változtatható munkaütemezést és a szer-
vezeti egységeken belül helyettesítési rendszert alakítottak ki.

Itt tehát láthatjuk, hogy kifejezetten nagy hangsúlyt fektettek a va-
lódi igények megismerésére, annak érdekében, hogy az eredmé-
nyekkel aztán a lehető legtöbb ember elégedett lehessen.
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FASTRON HUNGÁRIA
Elektronikai és Finommechanikai Kft.

 Az aktuálisan 710 főt foglalkoztató tolnai családi vállalkozás 
számítógépek és perifériás egységek gyártásával foglalkozik leg-
főképpen, illetve a tevékenységi körükbe tartozik még autóipari és 
háztartási elektronikai termékek gyártása is. Főképpen export cél-
ra értékesítenek. A dolgozóik jelentős része fizikai munkát végez 
egy, kettő vagy három műszakban. A vállalat a kapacitását jelenleg 
új, félautomata és automata gépek beszerzésével szeretné növel-
ni. Céljaik között szerepel egy belső képzési program kialakítása, 
ami segítené a szakképzésben nem elérhető feladatok betanítá-
sát a munkavállalóik számára, illetve gyakorlati képzési helyeket 
is szeretnének létrehozni, hogy így a fiatalok támogatásával olyan 
szakképzett, nagyobb hozzáadott értéket termelő munkaerőre te-
gyenek szert, akiket a későbbiekben is foglalkoztatni tudnak. 

Jó gyakorlatnak nevezhető az, hogy rendkívül nagy hangsúlyt 
helyeznek a helyiek foglalkoztatására. A munkavállalók 40 szá-
zaléka tolnai lakos, de a fennmaradók is többnyire a környező 
falvakban élnek. 
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Ezen kívül sikeresen bevezették már az úgynevezett kismama 
műszakot, ami annyit tesz, hogy a gyártásban dolgozó kisgyer-
mekes édesanyák néhány évig a bölcsőde és az óvoda nyitva tar-
tásához igazított egyműszakos munkarendben dolgozhatnak. 
Ezen kívül a kismamákat olyan módon támogatják, hogy a szülési 
szabadság kivételekor csak határozott időre vesznek fel helyet-
tesítő munkavállalókat, tehát könnyen visszatérhetnek. Foglal-
koztatnak nyugdíjas és megváltozott munkaképességű munka-
vállalókat is. Nekik lehetőségük van ülő munkavégzésre, illetve 
egyszerűbb műszakbeosztást és könnyebben elvégezhető beta-
nított munkát kaphatnak.

A jövőben a fizikai munkát végzők lemorzsolódásának és a fluktuá-
ciónak a csökkentése érdekében oktatást és a teljesítménybér be-
vezetését tervezik, illetve a kommunikációt is szeretnék fejleszteni 
a munkavállalók között egy asszertív kommunikációs tréninggel. A 
teljesítménybér bevezetésétől növekedő termelékenységet várnak 
és úgy látják, hogy ez hozzájárulhat a munkavállalók elkötelezett-
ségének javításához is amellett, hogy a bérköltségeket is optima-
lizálhatja. Ezek mellett pedig teljesítményértékelés bevezetését is 
tervezik, ami szintén segítheti a vállalat munkaerő megtartó ere-
jét. Ennek keretében belül évente egy alkalommal a dolgozó és a 
munkáltató együttesen értékeli az addigi munkát, illetve meghatá-
rozzák a jövőbeni terveket és célokat is személyre szabottan.

A fiatalabb generációhoz tartozók nagyobb arányban való foglal-
koztatásához új motivációs eszközök bevezetését tervezik még. 
Felismerték, hogy az X generáció tagjai számára, illetve a fiata-
labb korosztály számra eltérő eszközöket kell felajánlani. Úgy 
látják, hogy a fiatalok számára fontos a rugalmas munkarend, a 
karrierprogramok és a szakmai kihívások. Eszközök tekintetében 
pedig motiválhatja őket a fitnesz bérlet vagy a digitális készülé-
kek. Az idősebb munkavállalóik számára viszont életbiztosítási 
és egészségpénztári lehetőségek felajánlását tervezik. Felis-
merték még, hogy a fiatalabbak számára nagyobb jelentőséggel 
bír a csapatmunka lehetősége és a közösségi összetartás, illetve 
a munkahelyük által felépített márka is, hogy büszkék lehesse-
nek arra, hol dolgoznak. 

A különböző generációk közötti megfelelő arány kialakítását és si-
keres együttműködést elősegítheti az, ha egy korfa elemzés után 
toboroznak újabb munkavállalókat, illetve szükség esetén akár 
egy coach segítségét is igénybe veszik.
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Józsi Fűszerei Kft.

 A 2016-ban megalakult, 5 főt foglalkoztató mikro vállalko-
zás fűszerek és ételízesítők gyártásával foglalkozik. A vállalkozás 
a 2018-as évben a Földművelésügyi Minisztériumtól elismerést 
kapott a Chili Csepp nevű termékükért.

Ahogyan sokak számára, számukra is nehézséget jelent az el-
vándorlás a környékről és az így kialakuló munkaerőhiány. Ennek 
leküzdésére a toborzás és a teljesítmény menedzsment felülvizs-
gálatát tervezik a családi vállalkozás pozitív oldalának bemutatá-
sával és hangsúlyozásával. Ez előnyhöz juttathatja őket a verseny-
társakkal szemben, amit a kommunikációban mindenképpen fel 
kell használni.

A családi vállalkozások különlegesek, mert a tulajdonosi rendsze-
rek, a jogi, munkáltatói és érzelmi-kapcsolati kötelékek összefo-
nódnak. Az ilyen vállalkozások a benne dolgozó egyes személyek 
motivációjától és egyedi nézőpontjától különleges, ezért tehát bár-
milyen változtatás alkalmakor minden egyén nézőpontját meg kell 
vizsgálni. Bármilyen átalakítás alkalmával figyelembe kell még 
venni a család és a vállalkozás érdekeit is, hogy megfelelő egyen-
súly alakulhasson ki. Történhet ez családi szabályrendszer vagy 
„alkotmány” megírásával, ami minden irányelvet tartalmaz. Szem 
előtt kell még tartani az egységes attitűd kialakulását az egyéni 
vélemények és nézőpontok figyelembevétele mellett. A családi 
vállalkozások esetében is nagyon fontos, hogy a jutalmazások és 
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az előléptetések az elvégzett munkával arányosan történjenek. 
Ennek érdekében ebben az esetben is elengedhetetlen tehát a tel-
jesítmény rendszeres és objektív értékelése. Ezen felül pedig azt 
is folyamatosan szem előtt kell tartani, hogy a családi alkalmazot-
takkal semmilyen módon nem szabad kivételezni a többi munka-
vállalóval szemben.

A munkaerő megtartását ez a cég is szakképzés támogatásával és 
a közösségfejlesztéssel szeretné támogatni és javítani. Atipikus 
foglalkoztatási módok bevezetését leginkább egy későbbi vállalat-
fejlesztés időszakában tervezik. Ezen kívül tervezik a fiatal mun-
kavállalók alkalmazását is, mivel úgy látják, hogy gyorsan tanul-
nak és gyorsan, dinamikusan dolgoznak.
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Peterzon Food Kft.

 A 2009-ben alapított éttermi vendéglátással foglalkozó 
cég aktuálisan hét főt foglalkoztat. Közülük egy fő rendelkezik 
felsőfokú végzettséggel, egy középiskolai végzettséggel, öt pedig 
szakiskolai végzettséggel. Minden alkalmazottjuk nő, ezzel pedig 
hozzájárulnak a térségben élő nők foglalkoztatási arányának a 
növeléséhez.

Szintén családi vállalkozásról van szó, így toborzáskor ezt min-
denképpen érdemes hangsúlyozni, illetve a fiatal munkavállalók 
alkalmazásakor szem előtt kell tartani a motivációs különbsége-
ket, amit a korábbiakban már kifejtettünk bővebben. Ezen felül 
felkészültnek kell lenni arra, hogy a szakmai képzettségük és 
hozzáértésük esetleg nem teljes és megfelelő. Időnként az önálló 
munkavégzés tekintetében is nehézségekkel kell szembenézni, 
ezért aztán a munkafolyamatok pontos írásos rögzítését tervezik 
a vállalkozásnál. 

Atipikus foglalkoztatás tekintetében a munka formája miatt, nem 
irodai típusú munkavégzés, számos lehetőség megvalósítására 
nincsen mód. Azonban azokat, amelyeket tudnak, alkalmazzák a 
vállalatnál. A kisgyermekes munkavállalót például egy speciális 
rugalmas munkarendben alkalmazzák, és az esetében eltekinte-
nek a hétvégi munkavégzéstől is, hogy ilyen módon támogassák 
a munkavállalót a munka és a magánélet összeegyeztetésében. A 
családbarát működés hozzájárul a hatékonysági mutatók javításá-
hoz, mivel ennek köszönhetően az elégedettség és az elkötelező-
dés is növekedik. Ennek értelmében pedig a pénzügyi eredmények 
is javultnak egy-egy ilyen lépésnek köszönhetően.
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Amennyiben a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodó-
képessége javul, az egész ország versenyképessége is fejlődhet. 
Ennek a módszere a munkahelyi rugalmasság és a rugalmas fog-
lalkoztatás alkalmazásának szélesebb körben való elterjesztése.
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Ritalia Travel Kft.

 Ez a cég szintén egy 5 dolgozóval rendelkező mikro családi 
vállalkozás. Fő tevékenységük az utazásszervezés és a szálláshely 
szolgáltatás. 

A cégnek több problémával is szembe kellett néznie a közelmúlt-
ban, de mindegyiknek a megoldására sikerült valamilyen ötlettel 
előállniuk. A központi irodán kívül van egy második irodájuk is, 
ahol egy munkavállaló dolgozik. Esetében problémák adódtak a 
munka ellenőrzésével és a dolgozó motiválásával. Így aztán egy 
részletesebb érkezést és távozást rögzítő rendszer kidolgozására 
esett a választás, illetve egy riport rendszer kidolgozására, aminek 
köszönhetően a tulajdonos akár személyes megjelenés nélkül is 
nyomon tudja követni a napi, heti vagy a havi munkavégzést. A mo-
tiváció fenntartásának az érdekében nagyobb hangsúlyt fektetnek 
arra is, hogy a vezetés megfelelően és időben tájékoztassa a mun-
kavállalót is a tervekről és az ügymenetről. Egy régebbi munkavál-
laló esetében a teljesítménye és motivációja tekintetében negatív 
változásokat észleltek a gyermekvállalását követően, így nála egy 
értékelő interjú elvégzésére esett a választás, hogy ilyen módon 
tárják fel a motivációját. Ezen kívül lehetőség van a munkakörének 
átszervezésére is, hogy megfelelő legyen az a megváltozott telje-
sítményéhez és képességéhez mérten. 

96 97



Ezen kívül, hogy szorosabb együttműködés és ismeretség alakuljon 
ki a munkavállalók között évente csapatépítő utazást szerveznek. 
Észlelték, hogy ennek sajnos nem mindenki örül teljes mértékben, 
így aztán a terv, hogy egy kis közvélemény kutatással felmérjék a 
valódi igényeket és azoknak megfelelően szervezzék meg a követ-
kező alkalmat. Az utazásszervező munka során elkerülhetetlen a 
folyamatos továbbképzés. Ez időnként a normál munkaidőn kívüli 
elfoglaltságot jelent, ami egyeseknek nehézséget okoz, vagy nem 
tetszik, így aztán az ilyen jellegű elvárásokat már a kiválasztási fo-
lyamat során tisztázzák, továbbá a munkaszerződésben is rögzítik. 
A résztvevőktől írásos riportot kérnek a képzésekről, hogy ilyen 
módon támogassák a vállalaton belüli tudásáramlást.

Jelenleg nem alkalmaznak atipikus foglalkoztatási formában 
munkavállalót, de a cég teljesen nyitott akár a távmunka vagy 
törzsidős munkarend bevezetésére, gyakornokok és nyugdíjasok 
alkalmazására vagy szülési szabadságról visszatérő nő foglal-
koztatására. Jelenleg a tervek szerint állandó jelleggel heti egy 
nap távmunkát vezetnek be motiváló tényezőként az irodai mun-
kát végzők számára.
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Thelena Kft.

 A tolnai önkormányzat tulajdonban álló vállalat 16 fő mun-
kavállalót és 6 fő közmunkást foglalkoztat a fő tevékenységük pe-
dig a zöldterület-kezelés. A városüzemeltetési feladatokat látják 
el, mint a hulladékgazdálkodás, hulladéktárolás, síkosságmente-
sítés, zöldterület kezelés, illetve biomassza-előállítás, amivel az 
óvodát és a sportcsarnokot fűtik.

Jelenleg tervezik a tevékenységek bővítését és egyúttal a foglal-
koztatás bővítését is. Ennek köszönhetően hozzájárulhatnak a vá-
ros foglalkoztatási mutatóinak a javításához és a fiatalok helyben 
tartásához is. Az adminisztrációs és marketing területeken az eset-
leges többletfeladatokat atipikus foglalkoztatási formák alkalma-
zásával szeretnék ellátni. Ezen kívül úgy látják, hogy a zöldterület 
kezelésében dolgozók esetében is lehetőség van a részmunkaidős 
foglalkoztatásra. Kisgyermekkel rendelkező anyákat szeretné-
nek részmunkaidőben foglalkoztatni, hogy ilyen módon segítsék a 
munkaerő piacra valóvisszatérésüket amellett, hogy a munka és 
a magánélet közötti egészséges egyensúlyt is megőrizzék. Ezen 
felül még a helyi szakképzési intézményekkel is szorosabb együtt-
működést terveznek, ami elősegítheti a tevékenységi köröknek 
megfelelő szakképesítések gyakorlati helyek biztosításával való 
támogatását. A kertgondozási, kertépítési és más tevékenységi 
körbe illeszkedő szakképzésben tanulók számára gyakorlati okta-
tási helyként szeretnének szolgálni. Ilyen módon orvosolni tudják 
a szakemberhiány miatti problémákat is.
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A kft. munkaerő megtartó erejét a munkakörülmények javításán 
és a juttatási csomagok fejlesztésén keresztül szeretnék elérni. A 
hátrányos helyzetű munkavállalók számára egy igazán családba-
rát és motiváló környezet létrehozását célozzák.

Ezen felül a munkaerő vonzása és megtartása érdekében szeret-
nék a város lakói felé kommunikálni az értékteremtő tevékeny-
ségeket, amiket ellátnak. Ezt pedig mind nyomtatott formában 
mind pedig online is szeretnék terjeszteni. A kommunikációs terv 
elkészítését pedig egy kisgyermekes anyuka alkalmazásával ter-
vezik megvalósítani. Ezen kívül a weboldalt is szeretnének lét-
rehozni. Az ezzel foglalkozó munkatárs is dolgozhatna atipikus 
formában otthonról.
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TOLNATEXT
Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt.

 A német tulajdonban levő vállalat építőipari és autóipari 
felhasználásra állít elő műszaki textíliát. A kapacitásukat hosszú 
ideje közel maximálisan kihasználják. A gyártás folyamatosan, 3 
műszakban folyik 3 különböző üzemben. A vállalatnál 209 fő dol-
gozik, 85 százalékuk fizikai munkát végez. 

A fluktuáció csökkentésének érdekében 2018-ban egy mentorprog-
ramot dolgoztak ki és vezettek be, ami az új dolgozók betanítását 
támogatja. Ez motivációként szolgálhat a mentornak kiválasztott 
munkavállalók számára is, hiszen ez felfogható egy pozitív vissza-
jelzésnek, úgy értékelhetik, hogy velük a munkaadó nagyon elége-
dett. Szintén tervezik azt, hogy a szakiskolával együttműködjenek és 
ilyen módon gyakorlati tudást adjanak át a fiataloknak és javítsanak 
a vállalat korfáján is, mivel elöregedés figyelhető meg. A fiatalabb 
generáció motiválására pedig új rendszerek bevezetését is tervezik. 
Karrierprogramokat szeretnének kidolgozni és növelni az elkötele-
ződésüket.  A csoportvezetői feladatokat ellátó személyeknek asz-
szertív kommunikáció tréninget szerveznek, ami hozzájárulhat a 
vállalaton belüli jobb kommunikációhoz és konfliktuskezeléshez.

Jelenleg 6 fő nyugdíjast alkalmaznak, ám úgy látják, hogy nem 
sok lehetőségük van rugalmas foglalkoztatásra ezen kívül. Sajnos 
látják, hogy a kisgyermekes anyáknak óriási nehézséget okoz a 3 
műszakos munkarend és nem tudják elvállalni azt. Terveik között 
szerepel, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek az ebbe a csoport-
ba tartozók érdekeinek a megismerésére, hogy számukra testhez-
állóbb lehetőségeket tudjanak kialakítani. 
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Ifj. Both József egyéni vállalkozó

 A vállalkozás éttermi, mozgó vendéglátással foglalkozik. 
Dolgozóik között 10 főállású és 12 fő tanuló van. Több kávézó, több 
cukrászda, és egy fagyizó is tartozik a vállalkozáshoz. Hosszabb 
távú terveik között szerepel a cukrászati technológia fejlesztése és 
új üzem nyitása is.

Sajnálatos módon a pályaelhagyók száma növekedik. A cukrászat 
és a vendéglátás nehéz fizikai munka, igen korán kell kezdeni a 
munkát minden nap, ezért sokan elhagyják a pályát néhány év után 
vagy gyermekvállalást követően, vagy pedig az életkor előrehalad-
tával. Ez a nehézség áthidalható volna bizonyos műszakbeosztás 
tekintetében eszközölt könnyítésekkel és rugalmas foglalkoztatá-
si formák befejezésével.

106 107



Takács Jánosné egyéni vállalkozó

 4 dolgozó segítségével dísznövény, vetőmag, műtrágya és 
hobbiállat-eledel kiskereskedelemmel foglalkoznak.

Folyamatosan szem előtt tartják a szociális felelősségvállalást 
és a közösségfejlesztést, mert tudják, hogy ezzel sokat tehetnek 
a munkavállalóik megtartásáért. Jelenleg nem szeretnének több 
embert foglalkoztatni, de természetesen nagyon fontos a meglé-
vő munkavállalók elégedettsége és megtartása. Foglalkoztatnak 
nyugdíjas és gyesről visszatért munkavállalót is. 

Tervezik, hogy nagyobb mértékben kihasználják a digitális marke-
ting eszközeit, ami napjainkban igen fontos. Ennek a segítségével 
több vásárlójuk lehet, és nagyobb bevételre tehetnek szert. Ezen 
felül az online értékesítés bevezetését is fontolóra kell venni.
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Megváltozott munka-
képességű munkavállaló
alkalmazása

 Ahogyan már korábban bemutattam, az Európai Unió által lét-
rehozott „Európa 2020 Stratégia” irányelveknek egyike a befogadó 
társadalom kialakítása. Ehhez szorosan kapcsolódik a megváltozott 
munkaképességű személyek alkalmazása is. Erre természetesen 
egy vállalatnak fel kell készülni, ha korábban még nem alkalmaztak 
ilyen munkavállalót. Szükséges lehet egy tréning, vagy valamilyen 
felkészítés a vezetők és a munkatársak számára is, hogy valóban fel-
készültek legyenek az új munkatárssal való közös munkára. Fontos 
lehet ekkor felhívni az előítéletes viselkedés megelőzésére is a figyel-
met, hiszen előfordulhat, hogy csupán jóindulatból, vagy akár önkén-
telenül is máshogyan viszonyulnak, vagy máshogyan viselkednek a 
munkatársak a megváltozott munkaképességű kollégájukkal.

Az ilyen jellegű felkészülést követően szükséges lehet a munka-
végzés megfelelő feltételeinek megteremtése is. Ezután pedig fog-
lalkoztatási forma kidolgozása következhet. Erre megoldást jelent-
het az is, ha kifejezetten a megváltozott munkaképességű dolgozók 
számára új munkaköröket hoz létre a cég, de alkalmazhatják a már 
eddigiekben is bemutatott atipikus foglalkoztatási formákat is. A 
dolgozók egészségi állapotához illeszkedően jó gyakorlat lehet a 
részmunkaidős foglalkoztatás. Ilyen módon számukra megfele-
lő terhelést vállalhatnak. A rugalmas munkaidő lehetősége ilyen 
esetben megoldást jelenthet az átlagosnál gyakoribb orvosi láto-
gatásra. Ennek alkalmazásával a munkavállaló megoldhatja, hogy 
ne a szabadsága terhére látogasson el az orvosához. Ezeken felül 
az osztott munkakör és a munkakör rotálása is segítséget nyújthat 
bizonyos esetekben.
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Sok esetben a vállalatok célzottan keresnek és a hirdetés szöve-
gében is megjelenítik, hogy megváltozott munkaképességű mun-
kavállalót is keresnek. Ezen kívül megoldást nyújthat az is, ha 
közvetítő partnereken keresztül keresnek ilyen munkavállalókat, 
esetleg a már alkalmazásban lévő megváltozott munkaképességű 
kollégától kérnek ajánlást.

Ilyen esetekben jó ötlet lehet a megszokottnál korábban, már az 
interjúztatás folyamatába is bevonják a leendő vezetőt, aki ilyen 
módon még jobban átláthatja a helyzetet. A próbamunka alkalma-
zása szintén mind a két fél számára előnyös lehet, mivel így még 
jobban megalapozott döntést hozhatnak.

A betanítás során a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
esetében előfordul, hogy változtatásokat kell alkalmazni, akár a 
betanítás módjában, akár az idejében, mert sokszor ez egy kicsit 
lassabban megy, mint a többi munkavállaló esetében. Lehetséges, 
hogy többször kell elismételni, megmutatni a feladatot. Érdemes 
lehet még esetleg először valamilyen könnyebb munkafolyamat-
tal kezdeni és csak idővel áttérni a nehezebb és komplexebb fel-
adatokra. Nem szabad elfeledkezni a munkabiztonsági feltételek 
megfelelő kialakításáról sem. Szükséges lehet bizonyos esetek-
ben egy munkabiztonsági szakértővel is konzultálni arról, hogy 
az adott munkavállaló jelenthet-e akár magára, akár másokra ve-
szélyt, okozhat-e balesetet. 

Ezek után át kell gondolni azt is, hogy szükséges lehet-e kisebb 
beruházást igénylő átalakításokat elvégezni annak érdekében, 
hogy a megváltozott munkaképességű munkavállaló számára 
megfelelő feltételeket és körülményeket tudjanak biztosítani. Ide 
sorolhatjuk azokat az apró változtatásokat is, ha az adott munka-
vállaló érdekében bútorokat áthelyeznek, vagy változtatnak azok 
méretén, esetleg lerövidítik egy bejárt útvonal hosszát, így köny-
nyítve a munkavégzést.

Bizonyos fogyatékossággal élő munkavállalók esetén érdemes le-
het a kommunikációt is számukra megfelelő módon megváltoztat-
ni, hogy a közös munka minél egyszerűbben és gördülékenyebben 
menjen. Ezek után már csak a pontos teljesítménnyel kapcsolatos 
elvárásokat kell tisztázni együttesen, hogy mind a két fél pontosan 
tudja, hogy mire kell számítania a munka során.
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18 év alatti fiatalok
foglalkoztatása

 A fiatalok között is meg kell különböztetnünk a pályakez-
dőket, illetve a tanulói jogviszonnyal rendelkező 18 év alattiakat. 
Az utóbbiak gyakran iskolaszövetkezeten keresztül speciális jog-
viszony keretében végeznek munkát. Ilyen esetben ez a jogviszony 
addig állhat fenn, amíg a fiatal rendelkezik tanulói jogviszonnyal is. 
Ekkor előbb létrejön egy tagsági megállapodás, majd egy sajátos 
munkavégzésre irányuló jogviszony. A munkavégzés pedig a szö-
vetkezet által harmadik személy részére nyújtott külső szolgál-
tatás keretében történik. A fiatal munkavállalók napi munkaideje 
legfeljebb 8 óra lehet és legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet 
elrendelni, ami azt jelenti, hogy egy héten semmiképpen nem dol-
gozhatnak 40 óránál többet. 

Mivel a fiatal munkavállalók a munkavédelmi szabályok szerint a 
sérülékeny munkavállalók csoportjába tartoznak, ahogyan az idő-
södők is, ezért számukra bizonyos megterhelések tiltottak, vagy 
csupán alkalmassági vizsgálat és munkakörre kiterjedő ergonó-
miai vizsgálat alapján hozott döntést követően lehetséges.
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Pályakezdő fiatalok
foglalkoztatása

 A pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci helyzete az utóbbi évek 
során romlott. Az elérhető álláshelyek száma csökkent, a diplomá-
val rendelkezők száma pedig nőtt, emellett pedig a munkáltatók 
igényei is megváltoztak. A munkáltatók véleménye szerint a mun-
kaképes korú fiatalok jelentős része nem rendelkezik megfelelő 
tapasztalattal ahhoz, hogy megfelelő munkaerőt biztosítsanak. Így 
aztán a pályakezdőknek nem igazán van lehetőségük elhelyezkedni 
a végzettségüknek megfelelően és kénytelenek ahhoz képest ala-
csonyabb szintű munkát is elvállalni. Előfordulhat, hogy emiatt lesz-
nek aztán kénytelenek a feketegazdaságban elhelyezkedni.

Az Európai Unió tagországain belül sok támogatási programot van 
lehetőségük igénybe venni a fiataloknak. Ezeknek a célja egyrész-
ről a képzettségi szint növelése, másrészről a munkavégző képes-
ség javítása. 

Ha egy első alkalommal munkába állni szándékozó fiatal a mun-
kakeresés során sikertelenségekkel találja magát szembe, vagy 
egy pályakezdő elveszíti az állását az nagyon nehezen feldolgoz-
ható élethelyzetet teremthet számára. Ez hatással van a saját, 
illetve a családtagjainak életszínvonalára is. A munkanélküliség 
megélésének valószínűsége nagyban összefügg az iskolai vég-
zettséggel is. A csupán alapfokú végzettséggel rendelkezők kö-
rében minden második felnőttre igaz, hogy nem volt még mun-
kanélküli, ezzel szemben a diplomával rendelkezők körében ez 
az arány nyolcvan százalék. A gazdasági válság is nagyobb mér-
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tékben sújtotta a legfeljebb általános iskolát végzett réteget. Az 
alacsonyabb iskolai végzettségűek között is nagy a különbség a 
férfiak és a nők között is. A férfiak helyzete lényegesen rosszabb. 

Hazánkban az Európai Unió tagállamainak átlagához viszonyítva 
alacsony azoknak az aránya, akik részt vesznek az úgynevezett 
egész életen át tartó tanulási folyamatban.

Az állam számos támogatói programmal tudja segíteni az atipikus 
foglalkoztatási formák elterjedését. Ilyenek az új munkahelyek 
létrehozásának támogatása, a beruházási támogatások, a kép-
zési támogatások, a munkanélküliek vállalkozóvá válását segítő 
támogatások, az önfoglalkoztatási támogatások, a foglalkoztatás-
hoz kapcsolódó járulékok átvállalása, a távmunka programok és 
a részmunkaidős programok. Ebből jól látható, hogy a megfelelő 
szabályozás megteremtésén kívül számos más módon járulhat 
hozzá a gyakorlat népszerűsítéséhez az állam.
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