
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Munkaidő-variációk 

A vállalatok jó munkaszervezéssel megtakarítást érhetnek el, ezért 
rugalmas munkaidőmodelleket vezetnek be, és munkaerő-kölcsönző 
vállalatok szolgálatait veszik igénybe. Rugalmas munkaidő-politi-
kával elő lehetne segíteni a dolgozók képzését. Ez az emberi erőfor-
rásra fordított befektetésnek is felfogható. Egyes német vállalatok a 
munkaerőköltségek csökkentése érdekében a munkaidő ellenszol-
gáltatás nélküli meghosszabbítását tervezik. Előzőleg azonban meg 
kell vizsgálni a hosszabb munkaidőnek az üzemi munkaidőrendszer-
re gyakorolt hatásait. A munkaidő meghosszabbításának előnyben 
részesített formája, a hosszabb heti munkaidő, különösen a több 
műszakban dolgozóknak, a jelenleginél lényegesen nagyobb meg-
terhelést jelentene.  
 
Tárgyszavak: munkaidő; munkaerő-kölcsönzés;  

munkaerőköltség; emberi erőforrás; munkaidőszámla; 
rugalmas munkaidő; továbbképzés. 

Rugalmas munkaidőmodellek 

A rugalmas munkavégzés virágkorát éli, ma még inkább, mint 20 
évvel ezelőtt, amikor életre hívták. A rugalmas munkaidőt alkalmazó vál-
lalatok általában saját modellt alakítanak ki. A következőkben bemuta-
tunk két jól bevált munkaidőmodellt, amelyeket német középvállalatok, 
illetve svéd nagyvállalatok évek óta sikerrel alkalmaznak.  

A német modellt egy bajor kézműves vállalat dolgozta ki, hogy a 
megrendelések ingadozását állandó munkaerő-áthelyezések, elbocsátá-
sok vagy felvételek nélkül kezelni tudja. Munkaidő-szervezési rendszerét 
később sok más vállalat is átvette. 

A mehringi Hasenkopf-modell 

A mehringi Hasenkopf cég kisbútorokat gyárt, és több iparvállalat 
beszállítója, jelenleg száz dolgozót foglalkoztat.  

 



A vállalat 1982-ben vezette be az éves szinten rugalmas munkaidőt. 
Ennek az a lényege, hogy minden dolgozó egyenlő havi bért kap, mun-
kaideje viszont az év folyamán szükség szerint, egyenetlenül oszlik meg. 
A heti munkaidő 42 óra, ebből két órát már előre jóváírnak a dolgozó ún. 
munkaidőszámláján. Emellett minden jövedelmet éves jövedelemként 
fognak fel, és 12-vel elosztanak. Az időszámla vezetéséhez minden dol-
gozó kap egy naptárt, amelybe kézzel jegyzi be túlóráit és távolléteit 
anélkül, hogy azt ellenőriznék. A túlórákat jóváírják a dolgozó munkaidő-
számláján. Ezzel a vállalat 15–20% adópótlékot spórol meg. Az elköny-
velt túlórák átlagából következtet a vállalat arra, hol van szükség a lét-
szám megváltoztatására. 

A tulajdonos elmondása szerint a vállalat jelenleg 100 dolgozóval, 
átlag heti 5–7000 munkaórát teljesít, azaz, egy ember 50–70 órát. 6000 
ledolgozott óra már legalább 3 fő munkaerő-tartalékot jelent. Így, ha 
lanyha a piaci helyzet, nem kell a dolgozókat azonnal elbocsátani, ha-
nem a ledolgozott időtöbbletet akkor számítják be munkaidőnek. Abban 
is megállapodhatnak, hogy a jelenlegi heti 42 órás számítási alapról visz-
szaállnak heti 40 vagy 38,5 órás munkaidőalapra. Ha viszont megszapo-
rodnak a megrendelések, akkor legkésőbb heti 8000 ledolgozott munka-
óra elérésekor további munkaerőt vesznek fel.  

Ezzel a módszerrel a betegállományban töltött idő 3% alá esett, az 
egy főre jutó termelékenység pedig évi 10%-kal, közel 1000 euróval nö-
vekedett. 

A termelékenység és a nyereség növekedése mellett, a vállalat tu-
lajdonosa a munkaidőmodell további előnyei között tartja számon, hogy 
az megkönnyíti az új munkaerő beilleszkedését és egyszerűbbé teszi a 
személyzeti döntéseket. A dolgozók számára kedvező, hogy könnyeb-
ben intézhetik családi ügyeiket, és így szívesebben is dolgoznak. 

A bajor munkaügyi és szociális minisztérium, valamint az Európai 
Szociális Alap támogatásával a mehringi modellről tanulmány készült, 
amely megkönnyítette a modell alkalmazását más vállalatoknál. Azóta 
már több mint 50 középvállalat vette át az éves munkaidőmodellt. Becs-
lések szerint Németországban a középvállalatok alkalmazottainak mint-
egy 30%-a dolgozik ilyen időbeosztásban. 

A svéd modell – Time Care rendszer 

Amíg a Hasenkopf-modellben a dolgozók munkaidejüket kézzel ve-
zetik, a svéd Time Care rendszerben a munkaidő megszervezése telje-
sen számítógépesített. A módszert egy ortopéd professzor dolgozta ki a 

 



Karolinska Kórházban, hogy megoldja az állandó nővérhiányt. Modelljét 
más ágazatok is utánozták. A Time Care rendszert több európai ország-
ban olyan nagy cégek alkalmazzák, mint a SAS, a Hennes+Mauritz és a 
posták. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a dolgozók indokolás nélkül 
szabad időt kérhessenek úgy, hogy a normál munkamenetben ne okoz-
zanak zavart. A munkaidőt egy- vagy kéthónapos időszakokban mérik. 
Minden dolgozó munkaidőszámláján lehet +/-20 óra eltérés, amelynek 
kiegyenlítésére nincs előírva záros határidő. 

Sok munkakollektíva közös megegyezéssel időnként megváltoztatja 
a munkaidő mérési időszakot, nevezetesen télen 6, nyáron pedig 12 hét-
re, hogy a szabadságokat jobban megtervezhessék. 

A munkahelyen töltött órák, mint az építőkockák, tetszés szerint cse-
rélhetők. A vállalat rácsba foglalja munkaigényeit és ezzel vetik össze a 
dolgozók kívánságigényeit. Ha például egy dolgozó a következő 2–3 hó-
napban a hétvégét már pénteken meg szeretné kezdeni, nem a sze-
mélyzeti osztályra kell mennie és ott elmondania, hogy erre miért lenne 
szüksége, hanem egyszerűen odaül számítógépéhez, és továbbítja ké-
rését annak a központi számítógépnek, amely a jelenléteket és a távollé-
teket nyilvántartja. Ha a program talál helyettest, akkor a kérelmező má-
sodperceken belül megkapja az OK-t. Ha nem ez a helyzet, akkor a ké-
rést vagy később meg kell ismételni, vagy át kell alakítani. 

Ünnepnapokon – például karácsonykor vagy húsvétkor – végzett 
munkáért pontok járnak. Aki már egyszer ilyen népszerűtlen időben dol-
gozott, magasabb értékelést kap. A számítógép a szabadnapi munkát 
elsősorban azokra osztja, akiknek a legkevesebb pontjuk van. Így elke-
rülhető, hogy a személyzeti osztályoknak az ünnepnapi munkabeosztás-
ról kellemetlen vitákat kelljen folytatniuk.  

Arra is mód van, hogy ugyanazt a feladatot néha többen, néha pedig 
kevesebben végezzék. Így a dolgozók további szabad órákhoz jutnak, a 
termék költsége pedig változó lesz.  

Sokan, akik ilyen modell szerint dolgoztak, kijelentették: „ha az em-
ber tudja, hogy nem fogja egy életen át a rögzített munkaidő nyomaszta-
ni, akkor kétszer olyan szívesen dolgozik”. 

„Házon belüli szolgáltatás” modellje 

Az augsburgi Fujitsu-Siemens Computer cég munkaerő-kölcsönző 
vállalatok igénybevételének jó megszervezésével a személyzeti költsé-
geknek több mint 20%-át meg tudta takarítani. Szükségtelen bürokráciát 
jelentett korábban, hogy a cég egyes osztályai külön-külön kötöttek szer-



ződést más-más munkaerő-kölcsönző vállalattal. Ekkor azonban átvették 
a Randstad munkaerő-kölcsönző cég In-House-Service, azaz, házon be-
lüli szolgáltatás modelljét. Ennek keretében a számítógép-szerelőknél 2–
3 bérbe vett munkás dolgozik szerződéses alapon. Irodájuk egy konté-
ner, a cég területén kívül. 

Az akciónak az a célja, hogy a vállalat a megrendelések ingadozá-
sát rugalmas kapacitásokkal kövesse, költségeit csökkentse, és a járulé-
kos bérköltségektől mentesüljön. A vállalat ugyanis hosszú távon a fix 
költségek lefaragására törekszik. 

A Randstadt In-House-Service ötletét a hamburgi Beiersdorf cég is 
átvette. Azelőtt két helyen, öt gyárban elosztva, 200 bérelt munkást al-
kalmaztak. A munkaerőbérléssel 20 személyzeti ügyintéző foglalkozott, 
és nem kevesebb, mint 20 munkaerő-kölcsönző céggel álltak kapcsolat-
ban. A szervezés és a controlling óriási ráfordítást igényelt. 

Most a Beiersdorf mindenek előtt létrehozott egy projektcsoportot. 
Az érintett szakterületek nyolc munkatársa egy Randstad munkacsoport-
tal közösen programot dolgozott ki arról, mikor és hol foglalkoztassanak 
ideiglenes bérmunkásokat. Azóta a bérmunkások beállítását Randstad 
csoportvezetők koordinálják. 

A projektcsoport kereken 30 különböző képesítésre és tarifára egy-
séges követelményprofilt, a vállalatnál lévő valamennyi ideiglenes bér-
munkásra nézve egységes elszámolási rendszert és digitális időmérő 
rendszert dolgozott ki, valamint meghatározta azt az értékelési alapfelté-
telt, amely indokolttá teszi ideiglenes bérmunkaerő beállítását. A bér-
munkáról heti jelentések nyújtanak áttekintést. Ezzel a szervezéssel az 
ideiglenes bérmunkások toborzásának és beállításának költségei 8%-kal 
csökkentek. 

A Beiersdorf számára további előny, hogy így saját dolgozókat is ol-
csón talál, és ehhez még hosszadalmas felvételi beszélgetéseket sem 
kell folytatnia. 

Rugalmas munkaidő és továbbképzés 

A német gazdaság támogatja a dolgozók továbbképzését, de ezt a 
foglalkoztatottak nem minden csoportja veszi egyenlő mértékben igény-
be. A továbbképzés legfőbb akadálya a rugalmatlan munkaidő, a túl rö-
vid munkaidő, valamint az a tény, hogy az alkalmazottak nem eléggé ér-
dekeltek abban, hogy szabad idejüket tanulásra fordítsák. 

A német vállalatok nagyon fontosnak tartják a továbbképzést saját 
maguk és dolgozóik szempontjából. A továbbképzésben az alkalmazot-

 



tak három csoportja – az idősek, a legalacsonyabb képzettségűek és a 
nők – még mindig a kívánatosnál kisebb mértékben vesz részt (1. ábra). 
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1. ábra Alkalmazotti csoportjaik részére továbbképzést szervező német 
vállalatok (%-ban) 

 
 
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából nagyon lényeges, 

hogy a munkakörnyezet segítse a tanulást, ezért a német vállalatok nagy 
része munkahelyi oktatást szervez.  

A vállalatok fedezik a költségeket 

Németországban a vállalat által elrendelt továbbképzés költségeit a 
munkaadók 92%-a fedezi. Még annak a szakmai képzésnek a költségeit 
is viseli a vállalatok 30%-a, amelyet a dolgozó kezdeményezett, és csak 
a vállalatok 29%-ánál kell a dolgozóknak maguknak fizetniük a szakmai 
továbbképzés teljes költségét. A vállalatok 40%-a továbbra is folyósítja 
azoknak a dolgozóknak a munkabérét, akik maguk kezdeményeztek 
olyan továbbtanulást, amely a vállalat számára nem lett volna szükség-
szerű. 

A tanulás közvetlen költségei mellett a vállalat közvetett befektetési 
költségeket is visel, hiszen az oktatás túlnyomórészt munkaidőben törté-



nik. A vállalatoknak több mint a felénél (54%) a továbbképzés kizárólag 
munkaidőben történik, 48%-uknál pedig munkaidőt és szabadidőt is 
igénybe vesz. Csupán 11%-uknál zajlik az oktatás kizárólag a dolgozók 
szabadidejében. A vállalatok 9%-ánál a továbbképzés a dolgozó megta-
karított rövid távú, 4%-nál pedig a hosszú távú munkaidőszámlája terhé-
re történik (2. ábra). 
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2. ábra A német vállalatoknál továbbképzésre fordított idő fajtája  
(az alkalmazó vállalatok %-ban) 

 
 
A vállalatok körében végzett felmérés kimutatta, milyen időgazdál-

kodási és szervezési tényezők a továbbképzés legfőbb akadályai. A vál-
lalatok többsége az időbeli szervezési problémákat tartotta a legsúlyo-
sabb akadálynak, 56%-uk túl rövidnek találta a munkaidőt ahhoz, hogy 
abból még oktatásra is jusson. A vállalatoknak majdnem kétharmada el-
ismerte, hogy a munkafolyamat nem teszi lehetővé, hogy a dolgozókat 
továbbképzésre elengedje. Ugyancsak kétharmaduk bírálta a dolgozó-
kat, mert nem hajlandók szabad idejüket tanulásra áldozni. A vállalatok 
egyharmada túl rugalmatlannak tartja a munkaidőt ahhoz, hogy tovább-
képzést tudjon szervezni (3. ábra). 

Különösen a kis- és középvállalatoknak okoz gondot a továbbkép-
zés időbeli megszervezése, a nagyobbaknál ez kisebb problémát jelent. 
Amíg az 500 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknak nem 
egészen a fele panaszkodik arról, hogy dolgozóik nem hajlandók szabad 

 



idejüket tanulásra áldozni, addig a 10–499 főt foglalkoztatóknál ez az ál-
lítás a dolgozók majdnem 3/4-edére, a 10 fő alatti kisvállalatoknál pedig 
61%-ára érvényes. A túl rövid munkaidő, amely nem teszi lehetővé okta-
tás szervezését, szintén a kis- és középvállalatoknak okoz nagyobb 
problémát (59%, illetve 53%), a több embert foglalkoztató nagyvállalatok 
könnyebben tudják helyettesíteni az oktatásban részt vevőket (30%). 
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3. ábra A továbbképzés akadályai (%-ban) 
(Egy vállalat több akadályt is megnevezhetett) 

 
 
A vállalatok 87%-a többet tenne alkalmazottai továbbképzése érde-

kében, ha az nem zavarná a munka menetét. 82%-uk akkor lenne erre 



hajlandó, ha a dolgozók is több szabadidőt szánnának a tanulásra. 72% 
abban az esetben tenne többet, ha a továbbképzés a megrendelések 
holtszezonjára esne. 36% akkor foglalkozna intenzívebben a továbbkép-
zéssel, ha a munkaidő hosszabb lenne. 

Ahogy a felmérésből látható, a továbbképzés időgazdálkodási okait 
akkor lehetne kiküszöbölni, ha a munkaidőt munkaidőszámlák és bizal-
mon alapuló munkaidő alkalmazása rugalmasabbá tenné, és ha a dolgo-
zók tanulás iránti érdekeltségét növelni lehetne, hogy hajlandók legyenek 
erre szabad idejüket is rászánni. A továbbképzést előmozdítaná a tény-
legesen kihasználható munkaidő meghosszabbítása. 

Rugalmas munkaidő a továbbképzés elősegítése érdekében 

A felmérést végzők megkérdezték a vállalatokat, milyen formában 
tudnák rugalmasabbá tenni a munkaidőt a továbbképzés megkönnyítése 
érdekében. A válaszokból egy befektetés jellegű munkaidő-beosztás 
kristályosodott ki. A német vállalatoknak több mint a fele (57%) az éves 
munkaidőszámlát tartja célravezetőnek, 44%-uk ezt hosszú távú munka-
időszámlával kombinálná, egyharmaduk pedig az egész élet folyamán 
vezetett munkaidőszámlákat tartja alkalmasnak. Az adatok összevetése 
a különböző típusú munkaidőszámlák elterjedésével azt mutatja, hogy a 
befektetés jellegű munkaidő-politika támogatása lehetőségeket nyit meg 
egyrészt a munkaidő rugalmasabbá tételére, másrészt az egész életen 
át tartó szakmai továbbképzésre. Itt is megmutatkozik azonban, hogy a 
munkaidőszámlák igénybe vétele a szakmai továbbképzés elősegítésére 
inkább a nagyobb vállalatok számára vonzó, mivel azok viselni tudják az 
ezzel járó adminisztratív terheket, és ki tudják használni a rugalmas 
munkaidő előnyeit.  

Az üzemeknél végzett esettanulmányok során további megoldási ja-
vaslatok vetődtek fel a továbbképzés akadályainak megszüntetésére: 

– a mentor rendszerek alkalmazása (fiatalabbak tanulnak az idő-
sebbektől és fordítva);  

– az elektronikus úton folytatott képzés, mivel az nem zavarja a 
munkát;  

– a megrendelési holtszezonban szervezett oktatás;  
– testre szabott továbbképzési tervek bevezetése a több műszak-

ban dolgozók részére;  
– a házon kívüli tanfolyamokon megszerzett ismeretek házon belüli 

továbbadása. 

 



Az üzemeknél végzett felmérés során sok munkaadó kifogásolta, 
hogy az időgazdálkodásból fakadó akadályokat még inkább súlyosbítja a 
munkaidő és a munkaviszonyban töltött idő további csökkentése. Szük-
ségesnek tartották ennek a trendnek a sürgős megfordítását. 

A beszélgetésekből az is kiderült, hogy a befektetés jellegű munka-
idő-politika és a tanulmányiidő-számla fogalma a legtöbb vállalat számá-
ra ismeretlen volt. A megkérdezett 11 vállalat közül csak egynél létezett 
korábban valamiféle tanulmányiidő-számla, amelyben nyilvántartották 
azokat az órákat, amelyeket nem a munkára, hanem a tanulásra fordítot-
tak. Később azonban ezt – a felesleges bürokrácia elkerülése végett – 
megszüntették, és a szükségesnek ítélt továbbképzést nem különítették 
el a munkaidőtől. A tanulmányiidő-számlát egyes vállalatok szükségte-
lennek tartották, mert annál rugalmasabb és sokrétűbb megoldásokat 
találtak továbbképzési céljaik megvalósítására. A vállalatok szerint a 
munkafolyamat során folytatott tanulás a legjobb. Egyes vállalatok még 
hátrányosnak is tartják a tanulmányiidő-számlákat a munkára nézve, 
mert ezeken a dolgozóknak követeléseik támadnak, amelyeket később 
tetszés szerint használnak fel, rendszerint nem az eredeti célnak, vagy a 
vállalat szándékának megfelelően. 

A felmérés megmutatta, mennyire fontos a jövőre nézve, hogy a 
klasszikus tanfolyamokon és a külső szemináriumokon folytatott tovább-
képzést egyre inkább új tanulási formák váltsák fel. Ilyen lehet a több féle 
szakemberből álló csoportokban végzett munka és tanulás, az elektroni-
kus úton, virtuális tantermekben folytatott tanulás, és általában a munka 
közben folyó tanulás. 

A „rugalmasabb munkaidő a továbbképzés elősegítése érdekében” 
stratégiai irányzat a legtöbb vállalatnál csak abban nyilvánul meg, hogy a 
munka holtszezonjait kihasználják továbbképzésre. Ezen túlmenően 
még nincsenek olyan kifejezett modellek, amelyek a munkaidőt és a to-
vábbképzést összekapcsolnák. A vállalatok arra törekednek, hogy az ok-
tatást félig munkaidőben, félig a dolgozók szabadidejében tartsák. 
Egyébként ehhez nincs szükség tanulmányiidő-számlára, csupán az al-
kalmazottaknak kell belátniuk, hogy ha képzésükre időt és fáradságot 
áldoznak, azzal a munkaerőpiacon versenyképesebbé válnak. 

A hosszabb munkaidő mellékhatásai 

Napjainkban Németországban a munkaidő újra sokat emlegetett 
téma lett, de új szempontból. Korábban a munkaidő csökkentése és a 
rugalmas munkaidő bevezetése volt napirenden, most viszont – a mun-



kaerőköltségek lefaragása érdekében – a munkaidő (teljes) ellenszolgál-
tatás nélküli meghosszabbításáról van szó. 

Ahol az eljövendő években erre sor kerülne – várhatóan nem min-
denütt – ott szerződéses alapon meghosszabbítanák a heti munkaidőt. 
Ez a változat lenne még a leginkább elfogadható a munkavállalók és 
képviseleteik számára. 

Az átállás például a 37,5 órás munkahétről a 40 órásra, pusztán 
számtani alapon azt jelentené, hogy az évi 6 hetes szabadság felére 
csökken, és a munkában töltött évek száma 35 helyett 2 év és 4 hónap-
pal meghosszabbodik. A későbbi nyugdíjba vonulást azonban jelenleg 
(még) Németországban mind a munkavállalók, mind pedig a munkaadók 
erősen ellenzik, mert ez teljesen ellentétes az utóbbi évtizedekben álla-
milag finanszírozott korai nyugdíjazásról alkotott elképzelésekkel. 

Mi történik, ha a vállalatok rákényszerülnek arra, hogy a hosszabb 
heti munkaidőt bevezessék? 

A nappali munka nem okozna problémát 

Ma az üzemi munkaidőrendszerek általában arra épülnek, hogy a 
munkaidő független a jelenléti időtől. Így a munkaidő hossza könnyeb-
ben megváltoztatható, mint a múltban. Ez különösen érvényes a modern, 
rugalmas napi munkára, amelynél maximum kb. 13 óra a törzsidőtől 
mentes munkaidőkeret hétfőtől péntekig. Itt minden további nélkül és na-
gyobb termelékenységi kockázat nélkül be lehet illeszteni maximum kb. 
heti 42 órás munkaidőt, napi átlag 8 órás munkaidővel. Németországban 
a törvény maximum napi 10 óra munkaidőt engedélyez (a szüneteket is 
beleértve), és a rugalmas munkaidőhöz is bizonyos mozgástérre van 
szükség. Így heti 42 óránál hosszabb munkaidő esetén a szombatot is 
jobban igénybe kellene venni, ez azonban a megterhelés szempontjából 
aligha lenne kifogásolható. 

A több műszakos munka problémát okozna 

A több műszakos munkánál sokkal súlyosabbak a hosszabb heti 
munkaidő kihatásai, mert itt a hosszabb napi munkaidőt legfeljebb a két 
műszakos üzemben lehetne bevezetni. Ez esetben azonban nagyon 
kedvezőtlen időre esne a munka kezdete és befejezése. A több műsza-
kos üzemnél ezért csak a „több munkanap” változat maradhat. 

Vegyünk például egy 24 órás műszaktervet, amelyben 4 műszak-
csoport dolgozik: a korai műszak 45 perc, a délutáni és az éjjeli műszak 

 



pedig 30-30 perc nem fizetett pihenőidővel és átadási idő nélkül. A terv 
szerinti heti munkaidő így átlag 39 óra. Ha ezt át kell állítani szerződéses 
alapon heti 42 órára, akkor a dolgozóknak a műszakterven felül évente 
kb. 19 műszakot kellene teljesíteniük (4. ábra). Ennél azonban az a prob-
léma, hogy ezeket a műszakokat csak a regenerációhoz szükséges, 
ezért nem különösen hosszú szabadidőblokkok terhére tudnák elvégez-
ni, az éjszakai műszak után, és a reggeli műszak előtt. Másrészt ezeket 
nem lehetne rendszeresen felhasználni más műszakcsoportokban kieső 
idők helyettesítésére. Ha a helyettesítést valamennyi műszakcsoportban 
meg akarnák oldani, nem maradna meg minden dolgozónak két műszak 
között a törvényesen előírt 11 óra pihenőideje. Ebben az esetben más 
műszakbeosztást kell alkalmazni, amely vagy rugalmasan megengedi a 
helyettesítéseket, vagy kevesebb műszakcsoportot állít be. 

12 órás műszak 

24 órás üzemben gyakorlatilag át kell térni a kb. 12 órás műszakok-
ra. Németországban – szinte minden más országtól eltérően – ez csak 
akkor megengedett, ha a műszak legalább 2 óra pihenőidőt tartalmaz, 
vagy a munkaidő legalább 25%-a készenléti szolgálat, vagy ha ezt az 
illetékes felügyeleti hatóság egyes esetekben engedélyezi (5. ábra). 

A 12 órás műszakrendszerben a korábbi négy műszakcsoport he-
lyett csak kettő dolgozik (pl. reggel 7-től este 7-ig és este 7-től reggel 7-
ig), ezért itt minden műszak után be lehet állítani pótműszakot. Például 
egy hétfő reggeli műszakban a hiányzó időt egy olyan dolgozó helyette-
sítheti, aki a műszakterv harmadik heténél tart úgy, hogy még egy mű-
szakot teljesít, utána pedig csak három napot dolgozik. 

Rövid rotáció előre 

Ha a 12 órás műszak nem lehetséges, például a nehéz munka vagy 
a munkafeltételek miatt, akkor a heti munkaidő meghosszabbítását csak 
úgy lehet megoldani, ha olyan műszakrendszerre térnek át, amelyben 
kevesebb műszakcsoport van. Mivel azonban a folyamatos üzem három 
műszakcsoporttal szinte kizárt, összetettebb megoldásokra kell gondolni. 
Ilyen lehet például 7 fél műszakcsoport beállítása (helyesebben 3,5 mű-
szakcsoporté), akiket a műszakbeosztás mindig teljes műszakcsoportok-
ra egészítene ki. A műszakok foglalkozás-egészségügyileg ajánlott „rö-
vid rotációja előre” és az egymás után 7 munkanapra vonatkozó korláto-
zás azonban nagyon rövid szabadidőt hagy az utolsó éjszakai és az első 
reggeli műszak között, ezért ezt a beosztást a dolgozók nem szeretik. 



  

 
  

 



Hasonló meggondolásokat lehet és kell adott esetben elvégezni 
például az öt és a három műszakcsoportos műszakrendszer esetén is. 
Öt műszak esetén a heti munkaidő meghosszabbítása oda vezethet, 
hogy a rádolgozott műszakok száma kezelhetetlenül megnő, ezért (újra) 
át kell állni a négy műszakos rendszerre. A folyamatos három műszakos 
rendszer esetén pedig a hosszabb heti munkaidő egyre inkább megkí-
vánja a rendszeres hétvégi munkát. 

Rugalmas munkaidő 

A dolgozók kihasználtságának erős ingadozása esetén – ami napja-
inkban az üzemekben már szinte általánossá vált – a meghosszabbított 
heti munkaidő kihatásai még súlyosabbak. Az a helyzet is előállhat, hogy 
a dolgozók átlagos kihasználtsága nem elegendő az új teljes munkaidős 
foglalkoztatottsághoz. Ha például évente átlag 15,4 műszakot dolgoznak, 
műszakonként 7,5 órát, és a heti műszakok száma 12 és 18 között inga-
dozik, akkor a dolgozók heti 38,5 órát teljesítenek (15,4 műszak, szoroz-
va 7,5 órával, osztva 3-mal, a műszakcsoportok számával). Csúcsidő-
szakban, heti 18 műszak esetén, a dolgozóknak hetente 6 napot kell 
munkában tölteniük. 

Ha ilyen körülmények között meghosszabbítják a heti munkaidőt, 
akkor a dolgozók ugyanennyi időt töltenek munkában, de az már csak 
részmunkaidőnek számít, amelyért csupán fizetésük megfelelő hányadát 
kapják. 

A hosszabb heti munkaidő a szerződéses munkaidők további diffe-
renciálódásához is vezethet. A vállalatok ugyanis felajánlhatják azoknak 
a dolgozóknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak hosszabb munka-
időben dolgozni, hogy hetente rövidebb időt töltsenek munkában, ará-
nyosan kevesebb munkabérért. Ezzel elősegítik a vállalati munkaidő-
rendszer rugalmasabbá tételét, amelynek erre módot kell adnia. 

A hatásokat meg kell vitatni 

A munkaidő meghosszabbítását nem szabad elméletben eldönteni, 
ahogy ez eddig a legtöbb esetben történt, hanem hatásait is meg kell vi-
tatni. Így derül fény arra, hogy az eddig előnyben részesített forma, a heti 
munkaidő meghosszabbítása, több műszakos munkánál a jelenleginél 
lényegesen nagyobb megterheléshez vezet. Ez már csak azért is elgon-
dolkodtató, mert veszélyezteti azt a – korosodó társadalmunkban elsőd-
leges – célkitűzést, hogy a munkavállalók minél később menjenek nyug-



díjba. A hosszabb munkaviszonynak ugyanis előfeltétele, hogy a munka-
időrendszerek fokozott mértékben és lehetőleg egyénileg variálhatóan 
alkalmazzák a munkaidő és a regenerálódásra fordított idő keverékét (a 
munkahelyen belül is). Ehhez megfelelő alapot a rugalmas munkaidő-
rendszerek teremtenek. 

Ilyen keverékek azonban mindig csak a munkaidőre meghatározott 
felső határokig oldhatók meg, ahogy ezt a több műszakos munka példája 
is mutatta. Ott a hosszabb heti munkaidő a 12 órás műszakok elterjedé-
séhez vezetne, ami már most megkívánná a munkaidő törvényileg en-
gedélyezett napi 10 órás felső határának felemelését. 

A skandináv modell 

Sok érv szólna a szerződéses munkaidőnek a megterheléssel ará-
nyos differenciálása mellett. Ez azt jelentené, hogy – a skandináv orszá-
gok gyakorlatához hasonlóan – a különösen terhes napszakban dolgo-
zóknak kevesebb időt kellene munkában tölteniük. Az éjszakai órákban 
végzett munkát például 1,… tényezővel megszoroznák. Ezt azonban 
Németországban előreláthatólag csak akkor lehetne bevezetni, ha eltö-
rölnék az éjszakai, valamint az ünnep- és munkaszüneti napi bérpótlék 
adó- és illetékkedvezményét, amire ez egyébként igen nyomós érv  
lenne. 
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