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Rejtett agyelszívás az Egyesült Királyságban 

Az Egyesült Királyság egyenlő munkavállalási esélyeket támogató 
bizottsága a fenti címmel a közelmúltban tette közzé a rugalmas és 
részmunkaidős munkavégzésről készített jelentését. A jelentés fel-
hívja a figyelmet a részmunkaidőben dolgozók, többségében nők, 
alacsony fizetésére és rossz előmeneteli kilátásaira, és rámutat arra, 
hogy a rugalmas munkavégzés szabályozásának hiányosságai kö-
vetkeztében a brit gazdaságot „rejtett agyelszívás” és termeléski-
esés veszélyezteti. A bizottság felszólítja a kormányt, hogy vala-
mennyi munkavállalóra terjessze ki a rugalmas munkavégzés jogát. 
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Bevezetés 

Az 1975. évi brit törvény a nemi diszkriminációról felhatalmazta az 
Egyenlő Esélyek Bizottságát (Equal Opportunities Commission – EOC), 
hogy vizsgálatot indítson olyan ügyekben, ahol súlyos diszkriminációt 
észlel, és javaslatot tegyen az intézkedésre jogosult szerveknek, köztük 
a kormánynak.  

2005. februárjában az EOC „A részmunkaidős munkavégzés nem 
bűncselekmény – akkor miért szankcionálják?” címmel a rugalmas mun-
kavégzéssel és a részmunkaidővel kapcsolatban egy munkajelentést tett 
közzé, amely a részmunkaidőben dolgozó munkaerő összetételét, karri-
erlehetőségeit, illetve a részmunkaidős foglalkoztatás hosszú távú hatá-
sait vizsgáló kutatások eredményeit összegezte. A jelentés többek között 
rámutat a részmunkaidős foglalkoztatással járó hátrányokra és azokra a 
jelentős különbségekre, amelyek – a több mint 30 éve érvényben lévő, 
egyenlő fizetést előíró jogszabályok ellenére – a részmunkaidőben dol-
gozó nők és teljes munkaidőben foglalkoztatott férfi társaik fizetése kö-
zött mutatkozik. A bizottság azt is vizsgálta, mennyire ismerik és érvé-
nyesítik a 6, illetve fogyatékkal élők esetében a 18 év alatti gyermekek 
szülei a törvény által 2003. áprilisában biztosított jogukat a rugalmas 
munkavégzésre. 



Az EOC végleges jelentését és ajánlásait a közlemúltban hozta nyil-
vánosságra „Rejtett agyelszívás Nagy Britanniában” címmel. A jelentés 
központi mondanivalója, hogy mind az állami, mind pedig a magánszek-
torban több rugalmas és részmunkaidős foglalkoztatásra van szükség. A 
munkavállalóknak, különös tekintettel a nőkre, nagyobb választási lehe-
tőséget kell biztosítani, hogy a munkahelyi és egyéb kötelezettségeiket 
összehangolhassák, és jó életminőséget érhessenek el, miközben meg-
felelően kamatoztathatják képességeiket és a szakmai gyakorlatukat. 

A részmunkaidős foglalkoztatás terjedése 

Az elmúlt 20 év során látványosan emelkedett a részmunkaidőben 
dolgozók száma, ma az Egyesült Királyság munkaerejének egynegyede, 
mintegy 7,3 millió munkavállaló dolgozik részmunkaidőben, akiknek több 
mint a háromnegyede nő. A részmunkaidőben foglalkoztatottak arányát 
tekintve az Egyesült Királyság a 2. helyen áll az Európai Unióban.  

A jelentés azonban megállapítja, hogy a részmunkaidő vonatkozá-
sában az ország megragadt a múltban, és az 1970-es évek stílusának 
megfelelő bérezési szankciókkal sújtja az érintett munkavállalókat. A 
részmunkaidőben dolgozó nők órabére átlagosan 40%-kal alacsonyabb 
a teljes munkaidőben dolgozó férfiakénál – körülbelül úgy, mint 30 éve. 
Pedig gyakorlatilag nincs olyan jellegű munka, amelyet kizárólag teljes 
munkaidőben lehetne végezni, és nagyon kevés olyan munkakör van, 
amelynél nem alkalmazható a rugalmas munkavégzés valamilyen formá-
ja. A bizottság véleménye szerint elérkezett az idő, hogy felszámolják a 
teljes munkaidő és a részmunkaidő közötti mesterséges különbségtételt, 
és felszólítja a munkaadókat, hogy kezeljék a munkavégzést rugalma-
sabban, lehetőséget adva ezzel sok munkavállalónak, elsősorban is a 
nőknek, hogy jobb munka–magánélet egyensúlyt alakíthassanak ki, és 
jobban kiaknázhassák képességeiket.  

A jelentés megállapítja, hogy ma összességében több nő van állás-
ban, munkaerő-piaci részesedésük megközelíti az 50%-ot, ami a skandi-
náv országok és Hollandia után a legmagasabb Európában. A szülést 
követő egy éven belül a nőknek mintegy háromnegyede visszatér a 
munkába. 

A rugalmas és részmunkaidős munkavégzés elsősorban a nőkre jel-
lemző: az állásban lévő nők 44%-a dolgozik részmunkaidőben vagy ru-
galmas munkaidőben szemben a férfiak 11%-ával, és a nők valamennyi 
korcsoportban többségben vannak. Ez különösen igaz a 25-54 év közöt-
tiekre (89%), de az 55 év fölötti nők kétharmada és a 24 év alattiak 60%-

 



a is részmunkaidőben dolgozik. Ezzel szemben a férfiak leginkább a pá-
lyájuk kezdetén és végén vállalnak részmunkaidős állást.  

A megállapítások között szerepel az is, hogy a jelenlegi rugalmas 
munkavégzési és részmunkaidős lehetőségek nem felelnek meg a válto-
zó világ kihívásainak. Jelentős eltérések mutatkoznak az egyes ágazatok 
között, a részmunkaidős foglalkoztatás inkább a rosszabbul fizetett, ala-
csonyabb képzettséget igénylő munkakörökben jellemző, míg a közép- 
és felső vezetők körében ritka a rugalmas munkavégzés. 

Fizetési különbségek a nemek  
között 

A jelentés megállapítja, hogy az átlagfizetségek a teljes munkaidő-
ben dolgozó férfiak körében a legmagasabbak, őket követik a teljes 
munkaidőben dolgozó nők, a részmunkaidőben dolgozó férfiak, és a sort 
a részmunkaidőben dolgozó nők zárják.  

2004-ben a részmunkaidőben dolgozó nők átlagfizetése 27%-kal 
elmaradt a teljes munkaidőben dolgozó nőkétől. A teljes munkaidőben 
dolgozó férfiak egy órára jutó fizetése 18%-kal magasabb a teljes mun-
kaidőben, és 40%-kal a részmunkaidőben dolgozó nőkénél. 

Az idősebb munkavállalók munkaerő-piaci  
részvétele 

Európa más országaihoz hasonlóan az Egyesült Királyságban is 
egyre idősebb a népesség, a munkaerő-piaci részvétel azonban mind a 
férfiaknál mind pedig a nőknél már a munkavállalók 50-es éveinek köze-
pétől rohamosan csökken. Ehhez feltehetően hozzájárul a rugalmas és 
részmunkaidős munkavégzés hiánya is. A jelentés emellett azt is feltárta, 
hogy a népesség bizonyos csoportjai – pl. a nők, egyes etnikai kisebb-
ségek, egyedülálló szülők, fogyatékkal élők – alulreprezentáltak a mun-
kaerőpiacon. A fogyatékkal élők foglalkoztatási aránya mindössze 50%. 

Be nem töltött álláshelyek 

Az Egyesült Királyságban alacsony a munkanélküliség (1,4 millió fő) 
és magas – 72% – a 65 év alattiak foglalkoztatási aránya (csak Dániá-
ban és Hollandiában magasabb). Ennek ellenére az országban még 
mindig többszázezer be nem töltött álláshely van.  



A statisztikai hivatal adatai szerint 2005 tavaszán 635 900 üres ál-
láshely volt, 1,2%-kal több mint az előző év azonos időszakában. A kor-
mány 80%-os foglalkoztatást célzott meg, amelyhez további 2,5 millió 
ember munkába állítására lenne szükség. 

Növekszik a munkahelyi stressz 

A jelentés megállapítja, hogy a munkaadók kevéssé élnek a rész-
munkaidős foglalkoztatás lehetőségével, miközben a munkavállalók 
többsége túlterhelt és nagyfokú stressznek van kitéve. Ebben számos 
tényező (például hosszabb munkaidő, kevesebb pihenő) játszik szere-
pet. A munkavállalók kétharmada mégis rendszeresen végez fizetett 
vagy nem fizetett túlmunkát a túlzott elvárások miatt. Ennek ellenére a 
termelékenységi mutatók rosszabbak, mint más fejlett gazdaságokban, 
például az Egyesült Államokban, Franciaországban vagy Németország-
ban.  

Egy 2003–2004-ben végzett munkavédelmi felmérés szerint az 
Egyesült Királyságban megközelítőleg 557 000 ember szenvedett mun-
kahelyi eredetű stresszben, depresszióban, szorongásban, ami 12,8 mil-
lió kiesett munkanapot eredményezett. Mellettük szól, hogy a megkérde-
zett humánerőforrás-vezetők szerint a rugalmas munkavégzés beveze-
tése érzékelhetően csökkenti a hiányzások mennyiségét. 

Rejtett agyelszívás 

A jelentés legfőbb megállapítása, hogy mivel a jobban fizetett vezető 
beosztásoknál ritka a részmunkaidős állás, ez a foglalkoztatási forma 
nem kínál megfelelő lehetőséget a munkavállalóknak arra, hogy képes-
ségeiket kamatoztathassák.  

A részmunkaidőben dolgozók 80%-a az adottságainál alacsonyabb 
szintű munkát végez. Ez jelentős termeléskiesést és veszteséget okoz a 
munkaadóknak és a gazdaság egészének. A tehetség ilyen mértékű el-
vesztegetése a brit munkaerő egyötödére, azaz mintegy 5,6 millió rész-
munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra érvényes. Közülük 1 millió-
an a karrierjük kezdetén vannak (16-24 évesek), megközelítőleg 1,25 
millióan pedig 55 éven felüliek. A fennmaradó 3,25 millió munkavállaló 
az életének azon szakaszában van, amikor az emberek a karrierjüket 
fejlesztik, és létfontosságú számukra és az ország gazdasága számára, 
hogy a tehetségüket a munkakörükben a lehető legnagyobb mértékben 
kiteljesítsék.  

 



Bár a jelenséggel kapcsolatos kérdések az egyes korcsoportokat 
nem egyformán érintik, a bizonyítékok arra utalnak, hogy megfelelő típu-
sú munkakörökkel és nagyobb rugalmassággal sokkal több embert le-
hetne úgy foglalkoztatni, hogy az mind az egyén mind pedig a munka-
adók és a gazdaság egésze számára előnyös legyen. 

Az EOC jelentése számos olyan javaslatot tartalmaz, amelyek révén 
az „agyelszívási” folyamat visszafordítható lenne.  

A munkaadói oldal feladatai 

– Bővíteni a rugalmas megoldásokat a teljes munkaidőben foglal-
koztatás keretein belül (hiszen a képzettségi szintjük alatti mun-
kakörben, részmunkaidőben dolgozó munkavállalók közül minden 
hetedik azért dolgozik részmunkaidőben, mivel nem talál a szak-
területének megfelelő teljes munkaidős állást); 

– Kiterjeszteni a részmunkaidős foglalkoztatást a vezető pozíciókra 
is (a részmunkaidőben dolgozók egyötöde ugyanis azért dolgozik 
a képzettségi szintje alatti munkakörben, mert nem talál a képes-
ségeinek/képzettségének jobban megfelelő részmunkaidős ál-
lást). 

– Úgy alakítani át a munkaköröket, hogy azokat az embereket is tel-
jes munkaidőben lehessen foglalkoztatni, akik jelenleg azért vál-
lalnak részmunkaidős állást, mert az kevesebb stresszel jár (ez je-
lenleg 2,1 millió munkavállalóra érvényes). 

A kormányra az alábbi feladatok hárulnának 

– Olyan szociális ellátó szolgáltatások kialakítása a gyermekek és 
az időskorúak, illetve más ápolására, gondozására szorulók szá-
mára, amely lehetővé teszi az érintett családtagjaik számára, 
hogy megfelelő munkát vállalhassanak (jelenleg 3 millióan – köz-
tük 2,2 millió 25 és 54 év közötti nő) azért vállalnak a képességeik 
alatti munkakört részmunkaidőben, hogy a munka mellett ellát-
hassák családtagjaikat. 

– A vállalkozások támogatása és ösztönzése, hogy elhárítsák a 
munkavégzés rugalmasabbá tétele elől az akadályokat. A jelentés 
felhívja a figyelmet arra, mekkora előnye származhat a brit gaz-
daságnak abból, ha felszabadítják azt a gazdasági potenciált, 
amely abban az 5,6 millió emberben rejlik, akinek a képességeit 
jelenleg nem használják ki a foglalkoztatásban. 



Három olyan akadály, amely gátolja a foglalkoztatás rugalmasabbá 
tételét. Javaslatok ezek feloldására 

1.  A vezetők nem mindig rendelkeznek a rugalmas munkavégzés 
biztosításához szükséges ismeretekkel és attitűdökkel, a munka-
vállalók pedig esetenként nem látják reálisan, hogy mi az, ami 
megvalósítható. Ezért az államnak ösztönöznie kell a vezetők 
ilyen irányú képzését, és a kisvállalkozásoknak pedig ingyenes, il-
letve támogatott képzést kell biztosítania. A munkavállalóknak 
ugyanakkor jobb tájékoztatást kell adni a rugalmas munkavégzés-
sel kapcsolatos jogaikról és lehetőségeikről. 

2. A munkaerőpiac rugalmatlansága megnehezíti, hogy az emberek 
a képességeinek megfelelő munkakört és foglalkoztatási formát 
találjanak. A részmunkaidőben dolgozók számára nagyon kevés 
lehetőség van a szakmai fejlődésre, és a munkaerőpiacra vissza-
térni szándékozók sem részesülnek kellő szakmai támogatásban. 

3. Annak ellenére, hogy a gazdaságban folyamatos változások 
mennek végbe, a munkaszervezés módja nem követi ezeket a 
változásokat, és a meghatározó munkavégzési modell továbbra is 
rugalmatlan. A flexibilis munkavégzést még mindig a „normálistól” 
való eltérésnek tekintik. 

A jelentés készítői azt javasolják, hogy a munkaadók próbaidő kere-
tében teszteljék a rugalmas munkavégzés különféle formáit, az állam 
pedig valamennyi munkavállalóra terjessze ki a rugalmas munkavégzés 
kérésének lehetőségét. Ugyanakkor arra is jobban oda kell figyelni, hogy 
a jogszabályban biztosított rugalmas munkavégzést kérő munkavállaló-
kat ne érhesse hátrányos megkülönböztetés. 

Emellett az EOC azt javasolja a kormánynak, hogy kötelezze a 
munkaadókat a diszkrimináció megszűntetésére, a nemek közötti egyen-
lőség erősítésére, és jobban fizető munkakörök megnyitására a rész-
munkaidőben dolgozók előtt. A munkaadók számára írják elő olyan el-
lenőrzések elvégzését, amely feltárja a nők és férfiak fizetése közötti 
egyenlőtlenségeket és azok okait. Ezen felül a munkaadóknak legyen 
kötelező a részmunkaidőben dolgozókat is bevonni a munkahelyi konzul-
tációkba. 

Összeállította: Csépán Lilla 
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