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1. BEVEZETÉS  

Jelen értekezés a rugalmas foglalkoztatási formák kis- és középvállalkozások körében való 

elterjedtségének, elősegítő és gátló tényezőinek vizsgálatával foglalkozik – szinte kizárólag a 

munkáltatói oldal szemszögéből. A témában rendelkezésre álló külföldi kutatások és 

eredmények is a téma fontosságát hangsúlyozzák, ezzel együtt fel kell ismerni, hogy a 

különböző gazdasági helyzetű, nemzeti kultúrájú, és eltérő vállalkozói szemlélettel bíró 

országok között ezek a jó gyakorlatok nem adaptálhatók közvetlenül. Bár ezek a formák már 

hazánkban is elterjedőben vannak, és az egyes részterületek kutatása is egyre nagyobb 

méreteket ölt, de az adott vállalati körre vonatkozóan hazánkban – ilyen átfogó szemléletben 

– még nem születtek megbízható, tudományosan megalapozott tapasztalatok, megállapítások. 

A rugalmas foglalkoztatási formák terjedését számos gazdasági és társadalmi tényező 

indokolja. Ezek közül kiemelten fontosnak látom a globalizáció, a verseny megváltozott 

természete, a magyar gazdaság szerkezetátalakítása, és a szervezeti rugalmasság iránti 

megnövekedett igény figyelembevételét.  

1.1. A TÉMA INDOKLÁSA 

„A fejlődés tendenciája kétségkívül az, hogy ami eddig – a mindig is meglévő eltérések 

ellenére – a munkaviszony és a munkaidő tekintetében normának számított, az mára kivétellé 

vált, amit pedig kivételnek tekintettek, egyre inkább a realitások meghatározója (Voss, 1997). 

 

A fenti gondolat ugyan a realitások tükrében kicsit túlzónak tűnik, de mutatja a változások 

irányát. Ennek összetevőit – és egyben a téma aktualitását tárgyalom ebben a fejezetben.  

A globalizáció ma már népszerű és sokat használt fogalom, mely a gazdaság számos 

tényezőjére, így a munkaerőpiac alakulására, a foglalkoztatás módozataira és formáira is 

jelentős hatással van. Az általam vizsgált terület, a foglalkoztatás rugalmassága iránti igény is 

jórészt a globalizáció kiváltotta jelenségnek tekinthető.  

Martin és Schumann (1998) művükben hangsúlyozzák, hogy az üzleti világ is igazodik a 

globalizációhoz, mint tendenciához: „A konkurencia a brutális globális gazdaságban 

globálissá teszi a munkaerőpiacot is. Nincs már olyan állás, ami biztos lenne.” A 

neoliberalizmus egyik alaptételét, a Ricardo-i tanítást is támadják, ugyanis az „üzlet motorját 

már nem a viszonylagos költségkülönbségek jelentik. Ami számít, az a valamennyi piacon és 

valamennyi országban egyszerre jelen lévő abszolút költségelőny”. Ennek következménye, 
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hogy a különböző világszervezetek munkahely-generáló ígéretei ellenére a munkahelyek 

száma rohamosan csökken a termelő ágazatokban és részben a szolgáltatásokban, ill. a 

rugalmas és részmunkaidős formák kerülnek előtérbe (Farkas, 2007). 

Héthy (2001) szerint a globalizáció hatása – némi leegyszerűsítéssel – az alábbi 

eredményeket hozta a munkaadók és munkavállalók életébe: 

 A hagyományos, határozatlan időre szóló munkaviszonynak határozott idejű 

munkaviszonnyal történő felváltását; 

 A részmunkaidős foglalkoztatás terjedését a teljes munkaidős rovására; 

 A munkaviszonyon kívüli (polgári jogviszonyon alapuló) munkavégzés térhódítását; 

 Az atipikus munkákat (távmunka, otthon végzett munka, bedolgozás); 

 A munkaidő-felhasználás rugalmasabbá tételét.  

A fenti felsorolás elemei többé-kevésbé az atipikus foglalkoztatási formáknak 

feleltethetőek meg. Frey (2001) szerint „Az a munkaviszony, amit általában szabályosnak, 

szabályozottnak (regulárisnak) szoktak tekinteni, egyre inkább teret veszít. A hagyományos 

„normál” munkaviszony teljes foglalkoztatást jelent, határozatlan időre szóló 

munkaszerződéssel, munkavállalói státusban, rendszerint hétfőtől péntekig terjedő 

munkanapokra egyenlően elosztott munkaidővel, nappali időszakra eső kötött munkaidő 

beosztásban. Az atipikus, irreguláris, flexibilis pedig mindaz, ami ettől eltér”.  Ez nem egy 

külső kényszer, amelyet a munkaerőpiac szereplőire rá kell erőltetni, hanem egy 

versenyképességet fokozó lehetőség, melyet nemcsak tudomásul kell venni, hanem építeni is 

kell rá olyan problémák megoldásában, mint a munkanélküliség csökkentése, a 

foglalkoztatottak számának növelése, vagy szervezetek oldaláról a vásárlói igények 

ingadozások kezelése.  

Magyarországon a gazdasági átalakulás, a privatizáció és a szerkezetváltás 

eredményeképpen a 90-es évektől jelent meg a tömeges munkanélküliség. A vállalatok 

méretében és a foglalkoztatás szerkezetében ugyancsak jelentős módosulás következett be. A 

gazdasági szerkezet átalakulásával a nagy szervezetek dominanciája véget ért, helyüket a 

mikro-, kis- és középvállalkozások vették át, melyek (2007-ben) a vállalkozások 99,8%-át 

adták, foglalkoztatásban betöltött szerepük meglehetősen nagy, az ilyen szervezetekben 

foglalkoztatottak részaránya 2007-ben elérte a 69%-ot (1998-ban ez az arány 56%-volt) 

(KSH, 2008a). 

A foglalkoztatás szerkezetén kívül a munkavégzés jogi kereteinek változása is jelentősnek 

tekinthető, ennek eredményeképpen egyre nagyobb teret nyernek a határozott idejű 



 7 

szerződések, valamint a polgári jogi szerződésen (megbízási és vállalkozási szerződés) 

alapuló munkavégzési formák. Szintén látványos növekedésnek indult az illegális (fekete- ill. 

szürke-) foglalkoztatás, melynek részletes tárgyalására jelen disszertáció nem vállalkozik, 

ugyanakkor a vizsgált atipikus foglalkoztatási formák elterjedésének egyik jelentős gátját 

adja.  

Ugyancsak korunk lényeges vonása, hogy az új gazdaságban egyre inkább a tudás válik a 

versenyelőny forrásává, az ipari termelési folyamatok nemzetgazdasági jelentősége 

visszaszorulóban van, és a hozzájuk kapcsolódó hagyományosan értelmezett alapvető 

versenyelőnyök leértékelődnek. Az ismétlődő-, rutinfeladatok háttérbe szorulása, s az egyre 

kevésbé fontos vállalat-specifikus (csak egy adott vállalatnál értéket jelentő) tudás egyre 

kevesebb okot szolgáltat arra, hogy a vállalat hosszabb időre magához kösse a munkavállalót. 

A vállalatok egyre kisebb kötöttségekre, a munkavállalók vállalattól való eloldozására 

törekednek (Szabó és Négyessi, 2004). 

A versenyképesség egy szervezetnek (egyénnek) az a tulajdonsága, hogy a változó 

körülmények adta lehetőségeket, veszélyeket felismerve képes megragadni az esélyeket a 

körülmények megváltoztatására, saját céljai, érdeke keresztülvitelére.  Léte feltételezi, hogy 

az egyén vagy szervezet ismeri a versenyképességét befolyásoló tényezőket, a saját 

helyzetének, pozíciójának javítását elősegítő eszközöket, képes ezek eredményes és hatékony 

alkalmazására, és erre lehetősége is van, azaz szűkebb és tágabb környezete ezt lehetővé is 

teszi (Kerepesi, 2005). A fenti definíció a versenyképesség rugalmassági aspektusára 

koncentrál, azaz arra a tényre, hogy más tényezők mellett (pl. a termékek szolgáltatások 

egyedisége, a szervezet kapcsolati tőkéje vagy rendkívüli képességű munkatársak, 

menedzserek, stb.), a változásokhoz való alkalmazkodás is fontos összetevője a 

versenyképességnek.  

Egy szervezet akkor tud gyorsan reagálni a felismert változási igényre, ha erőforrásai 

tekintetében is adva van a rugalmasság lehetősége. Más erőforrások mellett meghatározó 

jelentőségű, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő álljon rendelkezésre, mint 

az egyik alapvető termelési tényező. Az elmúlt évtizedek kutatásai a humántőke 

vonatkozásában bizonyították, hogy másokéhoz hasonló pénzügyi és technológiai eszközök 

megteremtése sokkal könnyebb (gyakran gyorsabb is), mint a kiválóságot, az innovációt, az 

alkalmazkodást szolgáló humán tőkéé. 

Az emberi erőforrások szükséglete a feladatok tartalmi változása, a feladatok időbeli 

dinamizmusa miatt és a környezeti igények függvényében nem állandó. A feladatok 
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mennyiségi változása a megbízások változásából fakad, ha hosszútávot érintő változásokról 

van szó, akkor relatíve állandó igény jön létre. További lehetőség, hogy gyakran, rendszeresen 

ismétlődő, de nem állandó az igény, ill. lehet még eseti, és ritkán ismétlődő is. Kiemelendő a 

termelésben jellemző egyre kisebb készletszint is, amely tovább nehezíti az igények 

kielégítésének időbeni kiegyenlítését, és ennek egyenes következménye a munkaerő iránti 

igény időbeli ingadozása. A nem készletezhetőség miatt pedig ez a szolgáltatásokra még 

inkább igaz. A környezeti elvárások szükségletet generáló jellegére példa a törvényi, hatósági 

vagy társadalmi igények miatt fellépő szükséglet. A munkaerőpiaci rugalmasság egy olyan 

üzleti cél, melynek lényege a változó környezeti követelményre történő – a hagyományos 

foglalkoztatási modellnél – gyorsabb, eredményesebb és hatékonyabb válaszadás. Ez pedig 

olyan eszközökkel érhető el, melyeket rugalmas munkavégzési gyakorlatnak nevezünk. 

A munkaerő gazdaságos és rugalmas alkalmazása vállalati érdek is, egyrészt befolyásolja a 

versenyképességet, másrészt jelentős hatással van a munkaerő-költségekre, ami különösen 

jelentős a nemzetgazdaság legerősebb ágazatában, a szolgáltatási szektorban, mert többnyire a 

legnagyobb költséget okozza. Ugyanakkor – nemzetgazdasági oldalról - a munkaerőpiacon 

vannak olyan csoportok, rétegek, akik számára csak a rugalmas foglalkoztatási, az un. 

atipikus formák (a munkaerő létszámának ill. a ledolgozott munkaórák számának 

munkaerőpiaci igényekhez való illesztésére utaló rugalmasságot megvalósító foglalkoztatási 

formák, pl. részmunkaidős foglalkoztatás, munkaerő-kölcsönzés, stb.) nyújtanak lehetőséget 

arra, hogy jövedelemszerző tevékenységet folytathassanak. A munkavállalók más rétegei 

számára pedig az jelent értéket, hogy a funkcionális rugalmasság (a munkatársak tudásának 

sokrétűvé tétele, a multiskilling általi helyettesíthetőség elérése) révén lehetőség nyílik az 

ember komplex képességeinek és várakozásainak megfelelő, változatosságot nyújtó 

munkakörök kialakítására.  

Héthy (2001) szerint a nem hagyományos foglalkoztatás motorja a gazdasági racionalitás: 

a szervezetek többek között költségtakarékossági okokból kénytelenek bizonyos specializált 

és kiegészítő tevékenységeket ily módon megoldani, valamint a munkavállalók sem tudnak 

már egyetlen munkáltatóra támaszkodni a megélhetési költségeik fedezésekor. Fontos 

leszögezni, hogy a munkajog sokszor képtelen az ilyen jellegű rugalmas, atipikus 

tevékenységek kereteinek biztosítására (szintén fontos akadályozó tényezőként jelenik meg a 

flexibilis foglalkoztatás elterjedésében), míg a polgári jogi szerződések rendelkeznek a 

szükséges rugalmassággal. A harmadik ok – és ez egyben jelen kutatás fontos részét képezi – 

a termékek ill. szolgáltatások iránti kereslet, a mennyiségi és minőségi igények változása, 

amely komoly problémát jelent többek között a létszámtervezésben is, ez pedig nehezen 
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egyeztethető össze a túlságosan merev, sokszor költséges megoldást jelentő határozatlan idejű 

munkaszerződésekkel.  

Ha egy mondatban szeretnénk összefoglalni, akkor a munkavállalói oldalról a megélhetés 

és az életviteli sajátosságok, munkáltatói oldalról pedig a versenyképesség fenntartásához 

szükséges költségérzékenység a meghatározó motivációs tényező a különböző atipikus 

foglalkoztatási formák használatára. Ennek a ténynek meghatározó szerepe lehet, ugyanakkor 

kijelenthető, hogy még egyik oldal számára sem olyan egyértelműek és nyilvánvalóak e 

formák előnyei, az elterjedés egyik gátja tehát itt keresendő.  

Frey (2001) kutatása is három tényezőt jelöl meg az atipikus foglalkoztatás okaként, és a 

kereslet-kínálat oldaláról magyarázza a tipikustól eltérő foglalkoztatási viszonyokat. 

Véleménye szerint nagy súllyal esik latba az a tény, hogy a munkanélküliség általánosan 

magas szintet mutat, ezért a meglévő munkavolument több ember között próbálják 

szétosztani. Ezen kívül a nők munkavállalási szándéka növekszik, nagy részük ugyan nem 

teljes időben, de részmunkaidőben szándékoznak be-, ill. visszakerülni a munkaerőpiacra. 

Végül a gazdasági helyzet bizonytalanságai is hajlamosítanak a tipikustól eltérő 

foglalkoztatása. Ezt a hatást tovább erősíti a kis- és középvállalkozások térhódítása a korábbi 

nagyipari termeléssel szemben, mely egyrészt a rendelésállomány fluktuációja, másrészt az 

üzemidő meghosszabbodása miatt kényszeríti ki a rugalmas megoldásokat. Jól illeszkedik 

ehhez a lakosság munkavállalási kényszere, azonban ezek a tényezők – az egyéni 

élethelyzeteknek megfelelően – speciálissá válnak, amelyek egyetlen foglalkoztatási modellel 

nem elégíthetők ki.   

A téma jelentőségét a kis- és középvállalkozói szektor foglalkoztatásban betöltött szerepe 

is magyarázza. Versenyképesség tekintetében ugyan alulmaradnak a nagyvállalatokkal 

szemben (alacsonyabb termelékenység, kisebb lehetőségek a technikai fejlődésre), de más 

tényezőkben (foglalkoztatottak száma, megtermelt össztermék nagysága) már átvették a 

vezető szerepet a nemzetgazdaságban. A kis- és középvállalkozások (KKV-k) száma évről-

évre növekszik (egyrészt a keresleti oldalról felmerülő rugalmas igények váltják ki 

gyarapodásukat, másrészt a nagyvállalatok kisebb egységekre tagozódásának, ill. a 

megnövekedett egyéni vállalkozói kedv és képesség eredményeképpen jönnek létre), 

ugyanakkor ez a szektor nem fejt ki olyan stabilizáló hatást a munkaerőpiacon, mint amire 

korábban számítani lehetett. Jellemző tendencia, hogy a mikrovállalkozások körében nagyon 

magas a fluktuáció, a kisvállalkozások nem fejlődnek középvállalatokká. Felmérések 

támasztják alá azt a tényt, hogy a mikro-, kis-, és középvállalatok minden nemzetgazdasági 

ágban kisebb arányban terveznek létszámleépítést, és nagyobb arányban felvételt, mint a 
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nagyvállalatok. Ezeket a létszám-változtatási szándékokat az üzleti környezet „jósága”, a 

konjunktúra vagy dekonjunktúra által kiváltott keresletváltozás határozza meg (Viszt, 2002) 

Méretükből adódóan is ez az a vállalati kör, amelytől elvárható, hogy a rugalmas 

foglalkoztatási modellek alkalmazásával olyan társadalmi csoportokat vonjon be a 

munkaerőpiacra, akik korábban munkanélküli vagy gazdaságilag inaktív státuszban voltak. A 

legnagyobb akadályozó tényezőt, az a különböző adminisztrációs-, adózási- és TB terhek 

jelentik, amelyek flexibilis formák alkalmazása helyett illegális foglalkoztatásra kényszerítik 

a vállalkozásokat.  

Fontos rámutatni, hogy a különböző atipikus foglalkoztatási formák elterjedtségének 

növekedése nem jelenti a tipikus, „normál” munkaviszony csökkenését, sokkal inkább egy 

résre koncentrálva ott teremt munkahelyet, ahol a hagyományos, teljes munkaidős, 

határozatlan időre szóló munkaszerződés gazdasági okokból nem megvalósítható.  

Jelenleg hazánkban komoly problémát jelent a rugalmasság és a törvényi szabályozás adta 

biztonság összhangjának hiánya. A meglévő munkajogi szabályozás ugyan a tipikus 

foglalkoztatást illetően teljességet mutat, de merevsége miatt alkalmazhatatlan ezekre az új 

formákra, azokra vonatkozóan még számos joghézag található. Az atipikus munkavégzés új 

keretei pedig nem nyújtanak még kellő védelmet sem a munkáltatói, sem a munkavállalói 

oldal felé. Ezek összehangolása, a nemzetközi szakirodalmakban gyakran „flexicurity” néven 

ismert jelenség1, hazánkban még várat magára.   

A téma tárgyalásában nehézséget jelent, hogy bár az utóbbi években számos kutatási 

eredmény és elemzés látott napvilágot az atipikus foglalkoztatási formákról, az egységes 

szemléletmód és a világos fogalomelhatárolás még nem alakult ki, az adatok még hiányosak, 

a szakértői vélemények pedig gyakran ellentmondásosak. Jelen értekezés igyekszik számba 

venni a lehetséges csoportosításokat, azok közül is kiemelve azokat, amelyek a munkáltatók, 

ezen belül is a kis- és középvállalkozások számára fontosak. Bemutatom az alkalmazást 

befolyásoló tényezőket (előnyöket, hátrányokat, az elterjedést gátló jellemzőiket), azzal a 

céllal, hogy megfelelő alapot nyújtsak a foglalkoztatással kapcsolatos döntésekhez, úgy 

munkáltatói szinten, mint a foglalkoztatáspolitikát alakítók számára. 

                                            
1 A flexibility és a security összeolvasztásából kialakult kifejezés, mely a foglalkoztatás rugalmasságával 
egyidejű biztonságra utal.   
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2. A KUTATÁS CÉLJA, MÓDSZERTANA 

2.1. KUTATÁSI KÉRDÉSEK, A KUTATÁS ALAPMODELLJE 

Jelen disszertáció a munkaerőpiaci rugalmasság szervezeti alkalmazásának lehetőségeiről 

és a tényleges alkalmazásról szól. A vizsgálat célja, hogy információt nyerjek arról, hogy a 

hazai kis- és középvállalkozások mennyire igénylik és alkalmazzák a rugalmas foglalkoztatási 

formákat. Az Atkinson-féle Rugalmas Vállalat2 mintájára bemutatom a „rugalmas KKV” 

jellemzőit, kutatom a flexibilis foglalkoztatás alkalmazási korlátait és akadályait. 

Feltételezésem szerint a rugalmas foglalkoztatásban rejlő lehetőségek (a mennyiségi és 

funkcionális rugalmasság területén egyaránt), amelyek különösen a KKV-k esetében 

gyakorolhatnának jelentős hatást a versenyképességre, távolról sincsenek kihasználva. 

A szakirodalom tanulmányozása mellett empirikus felmérést végeztem: a vizsgálat során a 

cégek demográfiai és egyéb – vállalatspecifikus – adatain túl, kíváncsi voltam a vállalkozások 

működése során előforduló vevői igények mennyiségi és minőségi ingadozásaira, azok 

speciális jellemzőire (mely tevékenységeknél fordul elő, milyen mértékű és milyen külső 

segítség igénybevételét igényli stb.). Külön kérdésekben tárgyaltam a funkcionális 

rugalmasság iránti igényt, ill. az erre vonatkozó megoldási lehetőségeket. Részletesen 

foglalkoztam a kérdőívben az egyes atipikus formák használatával, ill. az ezekhez kapcsolódó 

információigények feltárásával.  

Kutatási kérdéseim az alábbiak voltak: 

 Mennyire jellemzőek a kis- és középvállalkozások foglalkoztatásában az atipikus 

formák? Működésükben tetten érhető-e a Rugalmas Vállalat Atkinson-féle 

koncepciója? 

 Vannak-e specifikus KKV-szektorok, rétegek, csoportok, amelyek előnyben 

részesítik a flexibilis foglalkoztatási formákat? 

 Mennyire jellemzőek a vevők mennyiségi és minőségi igényváltozásai a vállalatok 

életében és milyen válaszokat adnak rá? 

 Milyen szintű a funkcionális flexibilitás jelenléte a hazai kis- és középvállalkozások 

körében? 

                                            
2 A Rugalmas Vállalat modellje szerint a vállalatok több szintből, csoportból épülnek fel, melyek közül a belső, 
un. magcsoportot a vállalathoz kötődő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársak alkotják, a külső, un. 
periférikus csoportok tagjai pedig általában tipikustól eltérő, rugalmas foglalkoztatási formában dolgoznak. A 
téma részletes tárgyalása az 5.2.2. fejezetben található. 
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 Milyen a KKV-k informáltsági szintje a numerikus flexibilitás/atipikus foglalkoztatás 

területén, mennyire ismerik az egyes atipikus foglalkoztatási formák alkalmazási 

lehetőségeit, a használatból fakadó előnyöket? 

 Milyen elősegítő és gátló tényezői vannak a magyarországi atipikus foglalkoztatási 

formák terjedésének? 

 A vállalkozások attitűdjei alapján várható-e a rugalmas foglalkoztatás terjedése és 

európai szintű jelenléte Magyarországon? 

 Milyen szerepe van a jogszabályi környezetnek, és milyen igényeket támasztanak a 

vállalkozások a döntéshozókkal szemben? 

A kérdések megválaszolásához szükséges primer (empirikus vizsgálat, kérdőív és 

interjúk), valamint szekunder (hazai és nemzetközi kutatások, tanulmányok) információk 

feldolgozása során előfeltételezésekkel éltem, melyeket nyolc hipotézis formájában 

fogalmaztam meg. A téma feldolgozását segítették a nemzetközi példák és gyakorlatok, 

ugyanakkor fontos felismerni, hogy hazánkban az atipikus foglalkoztatás vizsgálata még 

gyerekcipőben jár, a kis- és középvállalkozások körében nem volt még ilyen irányú, 

teljeskörű felmérés.  

A kutatási kérdések szemléltetésére alkottam egy kutatási modellt is (ld. 1. ábra), mely a 

vizsgálat fókuszában álló rugalmas KKV modelljét, a kapcsolódó jogi szabályozást, és a 

szükséges menedzsment attitűdöt3, valamint a meghatározó vevői igények változását, ill. az 

atipikus foglalkoztatás ismeretét és költségvonzatát tartalmazza. Kutatásom során a 

munkáltatói oldalt veszem górcső alá, mert véleményem és tapasztalatom szerint a 

munkáltatói döntések meghatározó szerepet játszanak a rugalmas munkavégzési formák 

szervezeti bevezetésében és működtetésében. Feltételezésem szerint a fenti befolyásoló 

tényezők határozzák meg a foglalkoztatási flexibilitás mértékét egy szervezetben. Ezek 

eredményeképpen alakulnak ki a funkcionális és/vagy numerikus rugalmasságot elősegítő 

foglalkoztatási formák, így pl. a vizsgálatom középpontjában álló távmunka, munkaerő-

kölcsönzés vagy részmunkaidős foglalkoztatás. Ezek kialakítása és megléte véleményem 

szerint visszahat a szervezetre, annak rugalmasságára, ill. további flexibilitási törekvéseire.  

                                            
3 A befolyásoló tényezők közül feltételezéseim szerint az egyik legkritikusabb elem, amelynek esetében 
kölcsönös oda-vissza hatásról lehet beszélni: a menedzsment támogató gondolkodása a rugalmas KKV 
kialakításában alapvető fontosságú, de egy működő rugalmasság a menedzsment hozzáállását, 
gondolkodásmódját is megváltoztathatja.  
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1. ábra: A doktori kutatás alapmodellje 

2.2. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

2.2.1. A módszertanválasztás alapjai 

A kutatási módszereknek két nagy csoportja ismeretes, primer és szekunder kutatás. Primer 

kutatás alatt a mások által még nem ismert, első kézből és saját kutatás révén beszerzett 

adatok gyűjtését és kiértékelését értjük, míg a szekunder kutatás a mások által már 

megszerzett és közzétett adatok vizsgálatát jelenti. Jelen disszertációban mindkét módszer 

együttes alkalmazására sor kerül. Primer kutatásként online kérdőíves felmérést végeztem, 

illetve vállalatmenedzserekkel informális interjúkat folytattam. Szekunder forrásként hazai 

tanulmányokat, az egyes területek jogszabályait és néhány statisztikát, ill. sajtóközleményeket 

használtam fel. A témában szakkönyvek és adatbázisok még nem állnak rendelkezésre, így az 

elméleti bemutatás alkalmával is sokszor nemzetközi irodalmakra támaszkodtam.    

2.2.2. Az alkalmazott primer kutatás jellemzői 

A felmérés kvalitatív és kvantitatív célokat egyaránt szolgált. Kvalitatív célnak tekinthető a 

munkáltatók atipikus formákról, illetve a rugalmas foglalkoztatásról alkotott véleményének 

megismerése, illetve annak a döntési mechanizmusnak a megértése, amely a különböző 

flexibilis megoldások közötti választást eredményezi. Az atipikus foglalkoztatás terjesztését 

és az állami támogatások eredményességének növekedését szolgálhatja a vállalkozások 
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igényeinek mélyebb, pontosabb megismerése, tapasztalataik figyelembe vétele és 

hasznosítása. 

Kvantitatív célnak tekinthető az atipikus formák használatával kapcsolatos rangsor 

felállítása, a vállalkozások csoportosítása a foglalkoztatási formák igénybevételének szokásai 

szerint, illetve a képzett csoportok flexibilis formákkal, és az ehhez kapcsolódó 

intézményekkel kapcsolatos attitűdjének számszerűsítése. 

A reprezentatív mintán alapuló kutatás eredményeinek közlésekor elengedhetetlen 

követelmény a mintavétel módjának, a minta nagyságának, a kapott eredmények 

pontosságának és megbízhatóságának közlése (Kerékgyártó-Mundruczó-Sugár, 2001). Az 

információk korrekt ismertetése nélkül a vizsgálat következtetései nem értékelhetők. 

Az empirikus kutatás adat- és információtömegének alapját 109 magyarországi KKV 

megkérdezése adta. A mintavétel eljárása főként véletlenszerű, önkényes (hólabda) módszer 

és a kvótás módszer együttes alkalmazásával történt. A hólabda módszer értelmében 

személyes kapcsolataimon keresztül jutottam a megfigyelt alapegységhez, kollégák, rokonok, 

közvetett ismerősök beajánlása alapján. A kvótás módszer alkalmazásával pedig igyekeztem a 

mikro-, kis- és középvállalatok arányát a sokasági ágazati megoszláshoz igazítani. A három 

módszer kombinált alkalmazásával kvázi véletlen mintát kaptam. 

A kvótákon alapuló kiválasztási eljárás célja a véletlen mintavételhez hasonlóan az, hogy a 

minta tükrözze az alapsokaságot. A mintavétel kvótásnak tekinthető, amelyben a kvótaképző 

ismérv a vállalkozások létszáma. Tekintettel arra, hogy a vállalkozók nagyon elfoglaltak és 

szkeptikusan kezelik a kérdőíves felméréseket, ezért a kérdőívek egy részének kitöltetése 

személyes kapcsolatok révén történt. A mintavételi keret nagy részét így a hólabda-

módszerrel alakítottam ki. A hólabda-módszer hátránya lehet, hogy a mintába egy szűkebb 

régió azonos értékeket valló vállalkozói kerülnek, ezt a veszélyt véletlen mintavétel 

alkalmazásával igyekeztem kiküszöbölni. Utóbbi során publikus adatbázisok (KSH, Ecostat, 

ÁFSZ, TOP 100 rangsor KKV-k körében) alapján és korábbi kutatásunk (Finna, 2006) 

résztvevői közül határoztam meg a potenciális hazai kis- és középvállalkozások körét, 

címlistával és elérhetőséggel, majd számukra elektronikusan küldtem ki az on-line kérdőívet.  

Összefoglalva: kvótás, hólabda és visszatevés nélküli egyszerű véletlen mintavételi 

módszerek tudatos használatával és ötvözésével alakítottam ki egy olyan mintát, amely mind 

ágazat és méret, mind a tulajdonosi szerkezet és a társasági forma tekintetében sokszínű képet 

mutat. Bár az általam feldolgozott minta nem nevezhető reprezentatívnak – a fenti adatok 
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ismertetése mellett –, belőlük következtetések az adott vállalati szektorokra vonatkozóan 

levonhatók, ismertethetők.  

2.2.3. A kérdőíves felmérés bemutatása, követelményei 

Kovács (1998) szerint a kutató szempontjából a legkényelmesebb felmérési forma az 

önkitöltő kérdőív, amit egyszerűen postai úton kiküldenek a megkérdezettekhez, aki azt 

kitöltve visszaküldi. Előnye az alacsony költség és a közvetlenül a kérdezésre fordított idő 

minimalizáltsága, hátránya viszont az alacsony válaszadási arány, a hosszú visszaküldési idő, 

valamint az esetleges félreértések, kérdések tisztázásának korlátozott lehetősége. Az 

eredményesség és a hatékonyság egyidejű növelésére on-line kérdőívet dolgoztam ki, melyet 

elektronikus kiküldéssel és visszaküldési lehetőséggel igyekeztem még tovább egyszerűsíteni.  

A kérdőívek a formai ellenőrzés (olvashatók-e a válaszok – az elektronikus voltukból 

eredően igen; van-e feltűnő adathiány – igen, volt, de ez a kérdés jellegéből adódott; 

pótolhatóak-e a hiányzó válaszok – nem volt szükséges a pótlás) után kerültek feldolgozásra.  

Egyes kérdések válaszadása természetes módon kritikus volt (pl. az atipikus formák 

jelenlegi alkalmazása, vagy a rugalmasság megítélése), de az átlagos válaszadási hajlandóság 

az adott felmérés esetén magasnak bizonyult. A válaszadási hajlandóságot tovább növeltem a 

megfelelő informáltságot elősegítő kísérőlevéllel, valamint a korrekt és könnyen érthető 

kérdésfeltevéssel.  

A kérdőívek átvétele és ellenőrzése után a feldolgozás következő lépése a kódolás és az 

adatrögzítés volt. A kódolás célja, hogy a kérdőíven megadott válasz egyértelműen 

azonosítható legyen a feldolgozáshoz. Ez szinte kizárólag úgy történik, hogy a válaszokhoz 

számokat rendelnek, és a feldolgozást ezeken a számokon végzik. A feldolgozást ma már 

gyakorlatilag mindig számítógépes alkalmazással végzik, a kézi feldolgozás csak igen kis 

minták (pl. szervezeti piaci felmérés során) és nagyon egyszerű feldolgozási cél esetében 

fordulhat elő (Lehota, 2001). Az adatfeldolgozás során a kérdőívek strukturált kérdéseire 

adott válaszokat, mint változókat SPSS adattáblába rögzítettem. Ennek során kiemelt 

figyelmet igényeltek azok a nominális változók, ahol csak egy választ lehetett megjelölni, ill. 

ahol több válasz is lehetséges volt. A nyílt kérdések feldolgozása a válaszok heterogén jellege 

miatt többnyire nehéz és számos hiba forrása is lehet, ezért azok kódolását elhagytam, ezeket 

a válaszokat egyénileg értékeltem ki. Az adatok kvantitatív elemzése SPSS szoftver 

segítségével az adott változók körére megengedhető statisztikai módszerekkel történt. Az 

elkészített gyakoriságtáblázatok és statisztikai paraméterek egy-egy kérdés értékelését 

szolgálják (ezek az ún. egyváltozós feldolgozások). Emellett több válasz kapcsolódását is 
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elemeztem (pl. hogy az iparág befolyásolja-e az egyes atipikus formák alkalmazását), és 

kereszttáblázatokat készítettem (összefüggés-vizsgálatok vagy kétváltozós feldolgozások).  

A kérdőívek gyűjtése 2007 októberétől 2008 márciusáig tartott, ezután adatainak SPSS és 

Minitab programokba történő felvitele és szükséges kódolása, proxizása (hogy a szükséges 

többváltozós statisztikai módszerek is elvégezhetőek legyenek) 2008. március-április során 

történt meg. Így a jelen disszertáció adatbázisa 3 részből épül fel: 

(1) Azonosítási változók (6 db): Azok a változók, amelyek a minta egyedeinek 

legfontosabb jellemzőit, (pl. létszám, iparág, tulajdonosi szerkezet) tartalmazzák. 

(2) Kimenet-változók (23 db): Azok a változók, amelyek a minta egyedeinek atipikus 

foglalkoztatással kapcsolatos jellemzőit tartalmazzák, és a fejlettebb statisztikai 

elemzések során további elemzésekhez használom fel. 

(3) Befolyásoló tényező változók (31 db): Azok a változók, amelyek a flexibilis 

foglalkoztatást befolyásoló tényezőket foglalják magukban. 

 

Az on-line kérdőíves felmérés meglehetősen terjedelmes volt, ennek ellenére könnyű és 

gyors kitölthetőséget mutatott. A kérdések többsége ún. egyválaszos (rádiógomb) és 

többválaszos (ellenőrzőlistás, checkbox) típusú volt, míg a fennmaradó egységek 

szabadszöveges választ igényeltek.  

A kérdőív (ld. 1. sz. melléklet) 50 kérdése az alábbi kérdéscsoportokat tárgyalja: 

(1) Cégadatok: vállalkozás profilja, alapítási éve, tulajdonosi szerkezete, társasági 

formája, utolsó három év árbevételeinek átlaga. 

(2) Foglalkoztatási adatok: foglalkoztatottak száma, rugalmas munkaidőrendszerek, 

részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka, határozott idejű foglalkoztatás, munkaerő-

kölcsönzés, megbízásos szerződés alkalmazása.  

(3) Rugalmassági problémák: környezet változékonysága, mennyiségi és minőségi 

ingadozások, erőforráshiány és annak hatásai a vállalkozásnál, funkcionális 

rugalmasság jelenléte. 

(4) Atipikus foglalkoztatás iránti igény: információk és szolgáltatások iránti igény, 

atipikus foglalkoztatás törvényi hátterének ismerete, kedvezmények szerepe 

(5) Egyéni vélemények 
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2.3. HIPOTÉZISEK 

Hipotéziseimet a szakirodalom tanulmányozása, és a témakörben eddig szerzett 

tapasztalataim alapján fogalmaztam meg.  

H1: Feltételezhetően léteznek olyan, szervezetet leíró kemény és puha jellemzők, ill. azok 

kombinációja, amelyek befolyásolják a különböző rugalmas foglalkoztatási formák 

alkalmazásának gyakoriságát.  

 

A szakirodalomban előforduló kutatások is a befolyásoló tényezők azonosítására 

törekedtek, ezek azonban nem tudták általánosan megragadni azokat a szervezeteket jellemző 

tényezőket, amelyek szerepet játszanak a rugalmas foglalkoztatás, azon belül is az egyes 

atipikus foglalkoztatási formák bevezetésében. Feltételezésem szerint létezik ezeknek a 

jellemzőknek olyan kombinációja, amely elősegíti, vagy megakadályozza az egyes flexibilis 

formák elterjedését. Empirikus kutatásom során a számszerű és szöveges válaszok alapján 

elsősorban ezeket a faktorokat kívánom feltárni. 

 

H2: Minél kisebb a szervezet mérete, valószínűleg annál nagyobb mértékű a funkcionális 

rugalmasság, azaz a munkatársak tudásának sokrétűvé tétele (multiskilling), az alkalmazottak 

több munkakörben való foglalkoztatása. 

 

A munkaerőpiaci rugalmasság egyik típusa, a funkcionális rugalmasság a munkatársak 

tudásának sokrétűvé tételét jelenti, ahol egy alkalmazott több munkakör ellátására is képes. A 

cégek méretének – és így a hierarchiaszintek számának – csökkenésével a vertikális irányú 

előrejutás (feljebbjutás) mértéke is radikálisan mérséklődik. Ahol léteznek ilyen lehetőségek, 

ott is inkább a horizontális előrejutásra (szakértői pozíció elérésére) van esély, ami 

alátámasztja azt a hipotézist, miszerint a kisebb méretű vállalkozásokban az alacsony létszám 

miatt jellemzően egy ember többféle feladatkört is ellát, így több területen is kipróbálhatja 

magát, több területen is szakértővé válhat. A funkcionális rugalmasság eszközével tehát 

gyakran és szinte már automatikusan élnek a munkaadók. Alátámasztást nyújtanak a vállalat 

mérete és a funkcionális rugalmasság alkalmazása, valamint a képzési igény nagysága közötti 

összefüggések, melyeket a kérdőívek statisztikai elemzésével tárok fel.  
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H3: A szervezet méretének növekedésével nő a mennyiségi rugalmasságot megvalósító 

eszközök (atipikus foglalkoztatási formák) alkalmazásának gyakorisága.  

 

A munkaerőpiaci rugalmasság másik típusának, a numerikus flexibilitás alkalmazásának 

gyakorisága és a vállalatméret között szintén összefüggést feltételezek, ennek értelmében a 

növekvő vállalati méret – a munkakörök számának és minőségének összetettsége miatt, 

valamint a növekvő számú és komplexitású vevői igények miatt – több atipikus formát 

(távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás, munkaerő-kölcsönzés) igényel. A hipotézist 

szintén a kérdőívből kinyerhető adatok keresztösszefüggéseinek vizsgálatával fogadom vagy 

vetem el.  

  

H4: Az Atkinson-féle Rugalmas Vállalat modell elvei érvényesülnek a kis- és 

középvállalkozásoknál is. A modell elemei megfigyelhetők, csak méretükből és működési 

sajátosságaikból adódóan várhatóan kisebb komplexitással.   

 

A vállalkozások viselkedésének vizsgálatakor kétféle viselkedésmódot feltételezek: az 

egyik típus minden felmerülő vevői igényt saját, meglévő erőforrásból elégít ki, a numerikus 

rugalmasság egyáltalán nem tapasztalható. A másik csoport funkcióit szinte teljes mértékben 

külső munkaerő bevonásával látja el, kizárólag a menedzsment team tagjai tartoznak a 

céghez, ők gyakran egyben a tulajdonosok is. Mivel a külső és belső rétegek a KKV-k 

esetében sokkal szűkebbek, mint a nagyvállalatoknál, ezért feltételezhető, hogy ilyen összetett 

formában nem jelennek meg.  

 

H5: A KKV-kra – méretükből adódóan – jellemző a vevői igényekhez és a működési 

környezet hatásaihoz való rugalmas alkalmazkodás, de a foglalkoztatás területén ez a 

flexibilitás minimális. 

 

A témával foglalkozó kutatások, jelentések és statisztikák a rugalmas foglalkoztatási 

formák alacsony szintjét mutatják. Ez nincs összhangban a KKV-kra jellemző működési 

rugalmassággal. A versenyképesség fokozásához a foglalkoztatás területén is nagyobb fokú 

flexibilitás lenne szükséges. A hipotézist meglévő statisztikai adatok és a kérdőív kiértékelése 

alapján kívánom megerősíteni. 
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H6: Az atipikus formák hazai elterjesztésének legfőbb gátját a foglalkoztatással kapcsolatos, 

hagyományos gondolkodásminták adják. A szükséges infrastruktúra már Magyarországon is 

rendelkezésre áll, a változáshoz valószínűleg a munkáltatói és munkavállalói szemlélet 

módosítására van szükség.  

 

Bár hazánkban is egyre nagyobb számban indulnak akciók állami támogatás felkínálásával 

és pályázatok kiírásával az egyes atipikus formák népszerűsítésére, valamint az 

információszolgáltatás és törvényi szabályozás is komoly fejlődést mutat a formák 

biztonságos működésének elősegítésére, a fő gátló tényezőt a magyar foglalkoztatási 

kultúrában kell keresni. A változtatáshoz ezért hosszú időre van szükség, mely alatt a 

gondolkodásváltoztatást kell elérni. A következtetéseket lehetővé tevő gondolatok a kérdőív 

önálló véleményeket igénylő, szabad szöveges részeiből származnak. 

 

H7: Feltételezéseim szerint a KKV-k felelős vezetői nem rendelkeznek megbízható 

(megfelelő mennyiségű és minőségű) információval az atipikus foglalkoztatást illetően, ennek 

megfelelően foglalkoztatásra vonatkozó döntéseiket sem erre alapozzák. A változásban fontos 

szerepe lehetne az ilyen irányú szervezett tájékoztatásnak, képzésnek. 

 

A magyarországi kis- és középvállalkozások vezetőinek magatartását jól jellemzi, hogy a 

legfontosabb döntéseket a tulajdonos-menedzserek látják el legjobb tudásuk szerint – de 

általában szakirányú ismeretek nélkül. Intézkedéseikre általánosan jellemző, hogy hirtelenek, 

reaktívak, informálisak. Az ügyvezetők általában ugyan tisztában vannak a modern 

menedzsment technikákkal, és azokat fontosabbnak értékelik, mint a nagyvállalatoknál 

dolgozó kollégáik, de ha azt vizsgáljuk, hogy mennyire alkalmazzák a gyakorlatban, akkor az 

eredmény egyáltalán nem kedvező. Azok a menedzsment technikák érvényesülnek a 

vállalkozások életében, amelyek az operatív munkában tudták bizonyítani életképességüket. 

Az informáltságuk szintjét a kérdőívekből, valamint az interjúk alapján kívánom felmérni.  

 

H8: Nem vezetői viszonylatban a fizikai munkakörök esetén feltételezhetően a mennyiségi 

rugalmasság jellemző, míg a szellemi munkaköröknél a funkcionális és numerikus flexibilitás 

egyaránt megjelenik.  
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Feltételezéseim szerint a fizikai munkakörök vagy speciális szakmai tudást igényelnek, 

vagy olyan nagy megterhelést okoznak, amely eredményeképpen csak ritkán, speciális 

esetekben tölt be egy munkavállaló több munkakört, ezért csak a numerikus rugalmasság 

eszközei jellemzőek a flexibilitás növelésére. A szellemi munkavégzés esetén a feladatok 

között nagyobb átfedés valószínűsíthető, a feladatok részekre bontása nagyobb lehetőséget 

nyújt a funkcionális flexibilitás kihasználására is, ugyanakkor numerikus rugalmasság szintén 

hely. A döntés alapját ugyancsak a kérdőív adja.  
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3. MUNKAERŐPIAC ÉS FOGLALKOZTATÁS 

3.1. MUNKAERŐPIACI ALAPOK 

3.1.1. Fogalmak, összefüggések 

„A munkaerőpiac két formálisan azonos státusú szereplője (munkavállaló és munkáltató) 

közötti cserék összessége, amelyek során megvalósul a munkavállalók munkatapasztalatokkal 

(munkahelyekkel) való összekapcsolódása, illetve munkakapcsolatok (munkahelyek) közötti 

mozgása. A munkaerőmozgások összességét a munkaerő allokációjának, illetve 

reallokációjának nevezzük. Tömörebb megfogalmazásban a munkaerőpiac a munkaerő 

allokációs, illetve reallokációs intézménye.” (Galasi, 1982) 

Ha a munkaerőpiacot tökéletes piacnak tekintjük, akkor feltételezhetjük, hogy megvalósul 

az egyensúly, azaz a kialakult bérszinteken a munkavállaló azonnal megfelelő állást talál, a 

munkáltató pedig azonnal megfelelő munkaerőhöz jut. A valóságos munkaerőpiacon azonban 

ez a tökéletesség – a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangja – nem valósul meg, a 

munkaerőpiac tehát egy „eleve nem tökéletes” piac, egyensúlyi állapota állandóan változik. 

Az elmúlt ötven-hatvan évben a világgazdaság munkaerőpiaci viszonyai jelentősen 

átalakultak. A II. világháború utáni évtizedekre egész Európában a teljes foglalkoztatás volt a 

jellemző, majd az utóbbi két-három évtizedben egyre inkább a munkaerőpiaci 

egyensúlytalanság vált jellemzővé (Sikora, 2002). 

A munkaerő-kínálatot az alábbi tényezők befolyásolják (Tímár, 1991): 

(1) demográfiai folyamatok (természetes szaporodás vagy fogyás, vándorlás, 

korösszetétel változása stb.), 

(2) munkaerőforrás nagysága (munkaképes, megfelelő szellemi és fizikai képességekkel 

rendelkező népesség), 

(3) munkaképes népesség munkavállalási hajlandósága, amely a választási lehetőségek 

függvénye (szabadidő versus munkaidő, jövedelemszerző tevékenység versus 

háztartási munka, munkabér versus munkanélküli segély stb.), 

(4) gazdaságilag aktív népesség nagysága (foglalkoztatottak és munkanélküliek).  

A munkaerő kereslete szintén több összetevő alakulásának függvénye, ezek Galasi (1997) 

szerint az alábbiak:  

 A demográfiai csere során felmerülő pótlási szükséglet: a demográfiai csere, amely 

lehet állandó és ideiglenes munkaerőpiacról kilépő (pl. nyugdíjba vonuló idős 
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népesség), illetve a munkaerőpiacra belépő (pl. pályakezdő fiatal) népesség 

egymáshoz viszonyított aránya. Ha változatlan gazdasági struktúrát és technikai 

színvonalat feltételezünk és a munkaerőpiacról kilépők száma nagyobb, mint a 

munkaerőpiacra belépők száma, akkor válik szükségessé újabb munkaerőpiaci 

rétegek (pl. háztartásbeli nők, nyugdíjasok stb.) bevonása. 

 Ha azonban a gazdasági struktúra korszerűsödik, a technikai fejlődés hatására nő a 

munkanélküliség stb., akkor a pótlási szükséglet kisebb lesz a munkaerőpiacról 

kilépők számánál. Így előfordulhat, hogy a fiatalok egy része kiszorul a 

munkaerőpiacról. 

 Bővítő szükséglet a gazdaság konjunkturális állapotától függ. Konjunktúra esetén nő 

a gazdaság munkaerő-szükséglete, amely meghaladja a pótlási szükségletet. 

Dekonjunktúra esetén a munkaerő-kereslet a pótlási szükségletnél alacsonyabb 

színvonalú is lehet, ami azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak egy részét elbocsátják, 

csökken a foglalkoztatottság. 

 Reálbérszint és egyensúlyi bérszint (amely a kereslet és a kínálat megfelelésekor 

alakul ki) viszonya is befolyásolja a munkaerő-keresletet. Az egyensúlyi (piaci) 

bérszintnél magasabb reálbérszint esetén a munkaerő-kereslet, így a foglalkoztatás 

szintje csökken. A reálbérszint, az egyensúlyi bérszint, valamint a foglalkoztatási 

színvonal viszonyát befolyásolja a munkaerőpiac monopolizáltsági foka. A 

munkaerőpiac monopolizáltsága az érdekegyeztetési rendszer centralizációjának 

függvénye, amely erőteljes béralkuban jelenik meg. Erős érdekérvényesítő 

képességgel rendelkező szakszervezetek az egyensúlyi bérnél magasabb 

reálbérszintet tudnak kiharcolni, aminek következtében a foglalkoztatottság csökken. 

 Hasonló a termékpiacok monopolizáltságának hatása is. A szakszervezetek által 

kiharcolt béremelés költségeit a munkaadók áthárítják a fogyasztóra, mely szűkíti a 

fogyasztást. Ez szintén a foglalkoztatási színvonal csökkenését, a munkanélküliség 

növekedését vonhatja maga után (Galasi, 1997).  

3.1.2. Munkanélküliség 

A munkaerőpiaci egyensúlyhiánynak két szélsőséges esete ismeretes: a munkaerőhiány és 

a munkahelyhiány. A munkaerőhiány betöltetlen álláshelyekkel, a munkahelyhiány 

munkaerő-felesleggel, munkanélküliséggel jár együtt. 
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„Valamely ország, térség, foglalkozás stb. munkaerőpiacán elméletileg 

munkanélküliségről akkor beszélhetünk, ha a kialakult bérszinteken elhelyezkedni kívánók egy 

része nem vagy csak rövidebb-hosszabb idő elteltével talál elfogadható munkát. A 

munkaerőhiány az egyensúly fordított zavara: a kialakult bérszinteken a munkáltatók egy 

része nem vagy csak rövidebb-hosszabb idő elteltével talál megfelelő munkavállalót.” (Gábor, 

1990) 

A munkanélküliség formái (globális, strukturális) közül a strukturális munkanélküliség 

kérdéskörét vizsgálom részletesebben, mely az alábbi típusokat foglalja magába: 

(1) Keresési munkanélküliség: a munkavállaló valamilyen okból elhagyja munkahelyét 

és hosszabb-rövidebb időre kívül reked a munkaerőpiacról, mivel az 

információáramlás tökéletlensége miatt a számára megfelelő munkahely megtalálása 

időben elhúzódik. 

(2) Szerkezeti munkanélküliség: a munkaerő-kereslet és a munkaerő kínálata közötti 

belső szerkezeti meg nem felelésből fakad. 

(3) Diszkriminációs munkanélküliség: az emberek diszkriminatív megkülönböztetéséből 

fakadó jelenség, amely faji, nemi, etnikai, vallási, szociális okokra, vagy bizonyos 

korosztályok kirekesztésére vezethető vissza. 

(4) Krónikus, vagy állandósult munkanélküliség esetében a munkaerő-kínálat 

mennyiségileg tartósan meghaladja a munkaerő-keresletet. 

(5) Konjunkturális munkanélküliségről akkor beszélhetünk, ha a több éven át tartó 

gazdasági ciklusok hatására, a gazdasági dekonjunktúra időszakában a munkaerő- 

kereslet tartósan csökken, s a munkaerő kínálat egy évnél hosszabb időn át 

jelentősen meghaladja a betölthető állások számát. 

(6) Idényszerű, vagy szezonális munkanélküliség az, amikor egy éven belül jelentős a 

munkaerő felesleg, s a munkaerő kínálat meghaladja a rendelkezésre álló 

munkahelyek számát. Ilyen szezonális munkanélküliség mutatkozhat például a 

mezőgazdaságban, az építőiparban vagy a vendéglátásban, idegenforgalomban 

foglalkoztatottak körében (Gábor, 1999). 

 

Kutatásaim során a fenti típusok közül a diszkriminációs, valamint az idényszerű 

munkanélküliség kerül a vizsgálódás középpontjába, mivel az atipikus foglalkoztatási formák 

munkavállalói ezen munkanélküliek számára jelentenek megoldást. 
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3.2. SZÁMOK A MUNKAERŐPIACON 

A munkaerőpiaci helyzet áttekintése során kétféle adatbázisra támaszkodhattam: egyrészt a 

KSH, másrészt a Foglalkoztatási Hivatal munkaerő-felmérései számítanak releváns 

adatgyűjtésnek. A kétféle számbavétel tartalmi ill. módszertani különbségei miatt eltérő 

adatokkal jellemzik a munkaerőpiacot: a KSH által közölt adatok minden esetben 

alacsonyabbak. A kétfajta adatbázis tartalmi eltérésének egyik oka az alkalmazott 

fogalomrendszer különbözősége, másik oka az álláskeresési aktivitás eltérő értelmezése. 

A népességet a munkaerőpiaci részvétel alapján, illetve gazdasági aktivitás szempontjából 

gazdaságilag aktívak és gazdaságilag inaktívak csoportjába soroljuk. Samuelson és Nordhaus 

szerint (1987) a 16 éven felüli népesség – piacgazdaságokban meghonosodott – három 

csoportját különbözteti meg: 

 Foglalkoztatottak: az, a munkaerő felmérésben megkérdezett 15-74 éves személy, aki 

a megfigyelt héten legalább 1 órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy 

munkájától átmenetileg (betegség, szabadság, gyes, gyed, sorkatonai szolgálat stb. 

miatt) volt távol (KSH - ILO).  

 Munkanélküliek: az, a munkaerő felmérésben megkérdezett 15-74 éves személy, aki 

az adott héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt; 

aktívan keres munkát; rendelkezésre áll, azaz munkába tudna állni, ill. már talált is 

munkát, ahol 30 napon belül dolgozni kezd (KSH - ILO). 

 Gazdaságilag inaktívak: a foglalkoztatottak és munkanélküliek együttesen képezik a 

gazdaságilag aktív népességet. Akik nem tartoznak ezekbe a csoportokba, a 

gazdaságilag inaktívak számát növelik.  

A gazdaságilag aktív népességet alkotó emberek sokasága adja a munkaerőpiac szereplőit, 

a potenciális munkaerő-állományt. Ők a munkaerőpiac résztvevői, konkrétabban a 

foglalkoztatottak és a munkanélküliek. A gazdaságilag inaktív emberek, akik a 

munkaerőpiacon nem jelennek meg, nem tartoznak a munkaerő-állományba. Egyes 

munkaügyi kutatások a gazdaságilag aktív népességet, mint munkaerőpiaci résztvevőket és a 

gazdaságilag inaktív népességet, mint munkaerőpiacon kívül esőket elemzik. A hazai 

viszonyokat jól tükrözi a fenti kategóriákhoz sorolható lakosság létszáma, amelyet a 2. ábra 

szemléltet. 
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2. ábra: Munkaerőpiaci mutatószámok alakulása Magyarországon 1997-2007 között 

Forrás: Főbb munkaügyi folyamatok, KSH (2007) 

 

Az értelmezést tovább segíti, ha a népességen belüli arányszámokat vizsgáljuk (lásd 3. 

ábra) – lefutásuk természetesen megegyező a fenti mutatószámokkal, de a nemzetközi 

összehasonlításhoz jobb alapot nyújtanak. A KSH által számított, a munkaerőpiac egyensúlyi 

állapotát tükröző mutatók az alábbiak: 

 Gazdasági aktivitási arány: a gazdaságilag aktív népesség (foglalkoztatottak és 

munkanélküliek) 15-74 éves népességen belüli aránya. 

 Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottak aránya a 15-74 éves népességen belül. 

 Munkanélküliségi ráta: munkaerő-felvétel szerinti munkanélküliek a gazdaságilag 

aktív népesség százalékában. 
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 3. ábra: Munka-erőpiaci aránymutatók alakulása Magyarországon 1997-2007 között 

Forrás: Főbb munkaügyi folyamatok, KSH (2007) 

A foglalkoztatási és munkanélküliségi ráta régiók szerinti megoszlása különböző, jól 

mutatja a munkaerőpiac egyenetlenségét (4. ábra). A mutatók területi heterogenitása 

számokkal alátámasztva: míg a közép-magyarországi, közép- és nyugat-dunántúli régió 52-

56% körüli foglalkoztatási aránnyal és 5% körüli munkanélküliségi rátával jellemezhető, 

addig az Észak-Magyarországi, Észak-alföldi és Dél-Dunántúli rész mintegy 10%-os 

lemaradást mutat a foglalkoztatás területén, és jelentősen nagyobb a munkanélküliek aránya. 

A Dél-alföldi régió mindkét szempontból a középmezőnyben helyezkedik el.  

Az általam végzett empirikus kutatásba bevont minta elemeiről elmondható, hogy a 

foglalkoztatás szempontjából előnyösebb közép-magyarországi régiók vállalkozásaiból 

kerültek ki, így náluk valószínűsíthetően kedvezőbb eredmények születnek majd, mint 

amilyenek a régiókat egyenletesen lefedő mintából születtek volna. A kutatás alapfeltevései 

között található, hogy az alternatív foglalkoztatási formák a nagyvállalatokhoz képest 

jellemzően alacsonyabb mértékben vannak jelen a KKV-nál (bár ez formafüggő lehet). A 

KKV-k gyakorlatának és alkalmazási szokásainak megismerésének szempontjából a vizsgálat 

várhatóan megfelelőnek bizonyul, annak ellenére, hogy a minta ilyen szempontból nem 

reprezentatív (főként a közép-magyarországi régióra koncentrál), hiszen az összes régió 

figyelembevételével csak olyan eredmény született volna, ami a formák jelenlétének közel 

nulla szintjéről számolt volna be, és így az elterjesztést szolgáló motivációk feltárására is 

alkalmatlan lett volna.   
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4. ábra: Foglalkoztatási és munkanélküliségi ráták alakulása az egyes régiókban (2007) 

Forrás: Munkaerőpiaci helyzetkép, KSH (2007) 

Jelen disszertáció a hazai kis-és középvállalkozások gyakorlatát vizsgálja, ezért 

lényegesnek találtam annak figyelembevételét, hogy miként alakul az alkalmazásban állók 

száma a versenyszféra és a közszféra területén, valamint a fizikai és szellemi foglalkozásúak 

körében. Az 1. táblázatban látható, hogy a kutatás szempontjából lényeges versenyszféra több, 

mint 2,5-szeresét foglalkoztatja a közszféra alkalmazottainak. Mindkét szférában az 

alkalmazottak számának csökkenése tapasztalható, de az utóbbi esetében ez jóval több 

munkavállalót érint, mint a versenyszférában (a közszférában 2006-hoz képest 35 ezer fővel 

foglalkoztatnak kevesebb munkavállalót, míg a versenyszférában ugyanez kb. 2 ezerrel 

kevesebb alkalmazottat jelent). A szellemi és fizikai munkavállalók aránya 46% és 54%, 

utóbbi esetén csökkenésről, előbbinél enyhe növekedésről lehet beszámolni, ami a gazdasági 

szerkezet lassú átrendeződését mutatja.  

1. Táblázat: Alkalmazásban állók számának alakulása és megoszlása (2007) 
Forrás: Munkaerőpiaci helyzetkép, KSH (2007) 

Alkalmazásban állók (ezer fő) Összesen
Versenyszféra Közszféra

Fizikai foglalkozásúak 1489,7 1257,5 192,2
Szellemi foglalkozásúak 1270,3 675,4 556,4
Összesen 2760,0 1932,9 748,6

Fizikai foglalkozásúak 97,9 98,0 93,2
Szellemi foglalkozásúak 100,1 103,6 95,6
Összesen 98,9 99,9 95,0

Előző év azonos időszaka

Ebből
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Az aktivitási és foglalkoztatási ráta alakulása nők és férfiak esetében szintén figyelmet 

érdemel, hiszen bár mindkét nem esetében növekvő arány tapasztalható az utóbbi 8-10 évben, 

de a számok egymáshoz viszonyítva lényeges különbségeket mutatnak (5. ábra). Míg a férfiak 

esetében 55-58%-os foglalkoztatási és 60-63%-os aktivitási arány jellemző, addig a nőknél ez 

42-44%-on (foglalkoztatási ráta) ill. 45-48%-on (aktivitási ráta) mozog. A két tényező közötti 

eltérés a munkanélküli nők növekvő számával magyarázható, amelyre többek között a kutatás 

alapjául szolgáló alternatív foglalkoztatási formák is megoldást nyújthatnának.   

 
5. ábra: A foglalkoztatási és aktivitási ráta alakulása nemek szerint 1999-2006 között 

Forrás: Munkaerőpiaci helyzetkép, KSH (2007) 

Végül pedig érdemes összevetni hazánk foglalkoztatási és aktivitási mutatóinak alakulását 

az életkor függvényében, az EU és az OECD országok eredményeivel. Mindhárom 

korcsoportban megfigyelhető az átlagoktól való elmaradás, de különösen igaz ez a fiatalok 

(15-24) és az idősebb (55-64) korosztályokban (6. ábra). A disszertációban tárgyalt 

foglalkoztatási formák szempontjából számba vehető korcsoportok esetében tehát szintén van 

mit javítani.  

 
6. ábra: Aktivitási és foglalkoztatási ráta alakulása Magyarországon és az EU- valamint OECD 

országokban 
Forrás: Munkaerőpiaci helyzetkép, KSH (2007) 
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Érdemes említést tenni az egyes kategóriák közötti átmenetben megfigyelhető köztes 

állapotokról is, ezek röviden a következők: 

(1) A munkanélküliség és a foglalkoztatás között köztes állapotok is vannak: a 

kényszerűen részidőben dolgozók, valamint a közmunkán foglalkoztatottak; 

(2) A munkanélküliek és a gazdaságilag inaktívak közötti köztes állapotok a 

reményvesztett állástalanok és a pótlólagos állásigénylők, valamint az átképzésben 

részesülők; 

(3) A foglalkoztatottak és a gazdaságilag inaktívak közötti köztes állapot az önként 

részidőben dolgozók; 

(4) A munkanélküliek, a foglalkoztatottak és a gazdaságilag inaktívak közötti köztes 

állapot a nem hivatalosan foglalkoztatottak. 

3.3. A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZTÁR ÉRTÉKELÉSE 

Aktív munkaerőpiaci eszközök alatt olyan támogatásokat értünk, mint a foglalkoztatási 

törvényben definiált és (2006. végéig) a megyei munkaügyi központok által működtetett 

munkaerőpiaci képzés, a bértámogatás, a munkanélküliek vállalkozóvá válásának a 

támogatása, a közhasznú foglalkoztatás stb. (Frey, 2007). Ezek a kilencvenes években még 

nagyon fontosak voltak a munkanélküliség kezelésében, 2000 óta azonban egyre szűkül a 

hatókörük. 2000 után ugyanis megjelentek azok a munkaerőpiaci szolgáltatások és 

programok, amelyek alkalmasabbak a tartós munkanélküliek és az inaktívak sokféle 

problémáinak az orvoslására, mint az egyedi támogatások (Frey, 2007). 

2. Táblázat: Az aktív munkaerőpiaci eszközök alkalmazásának alakulása 2001-től 2006-ig 
Forrás: Frey, 2007. 

Aktív munkaerőpiaci eszközök (létszám - fő) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Munkaerőpiaci képzés 27187 23410 25044 17919 11838 13040 
Közhasznú foglalkoztatás 23185 17751 17534 14235 15790 12953 
Bértámogatás 26547 21693 20439 18909 18417 16935 
A munkahely-teremtő beruházás támogatása 6943 1708 1270 2717 2742 2588 
Vállalkozóvá válás támogatása 1616 1269 1250 953 1137 799 
Utazási költségtérítés 3483 3294 3088 2112 1836 1448 
Pályakezdés eszközei 7094 6827 7686 7908 8086 7884 
Önfoglalkoztatói támogatás 5142 5204 4642 3963 3111 2393 
A munkahely-megőrzés támogatása 156 2209 3419 2923 4284 2219 
Járulékátvállalás 3399 3116 3878 3324 3821 1871 
Intenzív álláskeresés támogatása - - 10 2 2 - 
A részmunkaidős foglalkoztatás támogatása - - - 357 584 561 
Összesen 104752 86481 88259 75321 71648 62689 
Láncindex (előző év=100) 101 82,6 102,1 85,3 85,1 87,5 
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A 2. táblázatban jól látszik az aktív munkaerőpiaci eszközök szerepének fokozatos 

csökkenése: a normatív eszközök révén évről évre kisebb létszámot sikerül kivonni a 

munkanélküliek közül. Míg 2001-ben majdnem 105 ezer volt azok száma, akik az aktív 

munkaerőpiaci eszközökhöz kapcsolódó támogatásokban részesültek, addig 2006-ban már 

ehhez képest 40%-os csökkenést lehet tapasztalni.  

Általánosan elmondható, hogy négy eszköznek van meghatározó szerepe a 

munkanélküliség megelőzésében, illetve levezetésében: a munkaerőpiaci képzésnek, a 

közhasznú foglalkoztatásnak, a bértámogatásnak és a pályakezdők elhelyezkedését elősegítő 

programoknak.  

2001–2006 között azokban a megyékben (Hajdú-Bihar, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Borsod-Abaúj-Zemplén), amelyekben tartósan magas volt a munkanélküliség, a közhasznú 

foglalkoztatásra és a pályakezdők elhelyezkedésének támogatására helyezték a hangsúlyt az 

aktív munkaerőpiaci eszközök közül. A munkanélküliek vállalkozóvá válására sem igény nem 

mutatkozott, sem realitás, a képzésnél pedig óvakodtak attól, hogy az elhelyezkedés esélye 

nélkül beiskolázzanak munkanélkülieket, mert ez az egyén számára csalódást, a 

társadalomnak pedig meg nem térülő kiadást okoz. A másik póluson, az élénk 

munkaerőpiaccal, viszonylag magas foglalkoztatási és alacsony munkanélküliségi mutatókkal 

jellemezhető megyékben (40%-nál nagyobb arány mutatkozott a fővároson kívül Győr-

Moson-Sopron, Vas, Zala megyékben is) kiemelkedő szerepet szántak a munkaerőpiaci 

képzésnek, a változó kereslethez alkalmazkodni tudó munkaerő-kínálat létrehozása 

érdekében. A jól képzett fiatalok itt támogatás nélkül is el tudtak helyezkedni, a hátrányos 

helyzetű fiatalok és felnőttek munkába állását pedig a munkáltatóknak folyósított 

bértámogatással segítették. Ebben a körben az átlagosnál jóval magasabb volt azoknak a 

munkanélkülieknek az aránya is, akik azért részesültek támogatásban, hogy önmaguk 

gondoskodjanak a foglalkoztatásukról. A közhasznú foglalkoztatást pedig igyekeztek azokra 

korlátozni, akik e nélkül tényleg nem tudtak volna munkához jutni. 

Van néhány eszköz, amelyekről azok pénzügyi és létszámadatain kívül gyakorlatilag 

semmilyen más információ nem áll rendelkezésre. Ezek munkaerőpiaci hatásait korábban nem 

vizsgálták. Ilyenek pl.  

 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása (1997-ben vezették be, és bár 

megfelelően működött, a 2006-ban megjelenő normatív járuléktámogatás kiváltotta, 

bár ebben nem érvényesül a hátrányos helyzetűek előnyben részesítése); 
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 Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása (2003-ban vezették be, alacsony 

igénybevétel jellemzi); 

 Mobilitási támogatások (a munkaerőpiac területi egyenlőtlenségeire kialakított 

eszköz a munkahelykereséssel kapcsolatos költségek átvállalására);  

 Munkahelyteremtő beruházás (erre csak a központi keretből lehet támogatást kapni); 

 Munkahelymegőrző támogatás (az elbocsátással fenyegetett dolgozók 

munkaviszonyának megtartására, továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel társul). 

3.4. A MUNKAVÉGZÉS SORÁN LÉTESÍTHETŐ JOGVISZONYOK FAJTÁI 

Egy munkavállaló nem csak munkaviszonyban állhat, hanem polgári jogi jogviszonyban is 

(megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban). Az utóbbi esetben nem a Munka 

Törvénykönyve (Mt.), hanem a Polgári Törvénykönyv (Pte.) vonatkozik a munkavégzésre. A 

polgári jogi jogviszonyok és a munkaviszony sok szempontból jelentősen eltérnek egymástól. 

Elhatárolásuk – röviden összefoglalva – a következő szempontok alapján történik: 

általánosságban elmondható, hogy ha a munkavállaló önállótlan, függő munkát személyesen 

végez szinte kizárólag a munkáltató utasításai szerint, valamint munkája állandó, rendszeres, 

előírt munkaidőben történik, a munkavégzéshez szükséges eszközöket a munkáltató bocsátja 

rendelkezésedre, rendszeresen (havonta) kap munkabért, akkor minden valószínűség szerint 

munkaviszonyban áll. Ezzel szemben a polgári jogi szerződések fő jellemzője az önálló 

munkavégzés, illetve a korlátozott megbízói, illetve megrendelői utasítás. A megbízási 

szerződés alapján egy ügyet kell ellátnia (magatartási kötelem), míg a vállalkozási szerződés 

alapján egy "munkával elérhető eredmény" létrehozására vállal kötelezettséget 

(eredménykötelem). Szemben a munkaviszonnyal a polgári jogi jogviszonyok általában eseti 

feladatra jönnek létre, ezért egyszeri alkalommal fizetett megbízási, illetve vállalkozási díj jár. 

Általában személyesen kell ellátni őket, de igénybe vehető közreműködő személy is. Jellemző 

lehet még továbbá, hogy a munkavállaló a munkát saját eszközeivel végzi (Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium honlapja). 

3.5. KIHÍVÁSOK 

A fenti adatok és tények ismeretében kijelenthető, hogy a magyarországi munkaerőpiac 

kihívások előtt áll, amennyiben az EU-csatlakozást a foglalkoztatás területén is ugyanúgy 

értelmezi. A működési környezet változása, a globalizáció a munkaszervezés, a munkahelyek 
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átalakítását, a foglalkoztatás rugalmasságát kívánja meg. „A gazdaságban olyan 

visszafordíthatatlan változások indultak el a kilencvenes évektől, amelyek hatására 

automatikusan rugalmasabbá vált a munkaerőpiac és egyre inkább teret vesztenek a 

hagyományos foglalkoztatási formák.” „A domináns gazdasági ágat ma már a szolgáltató 

szektor jelenti. A nagy tömegű sztenderdizált ipari üzemek kisvállalkozásokká alakultak, s 

önfoglalkoztatók vették át a feladatokat. Költségmegtakarítási szempontokkal magyarázható, 

hogy a vállalatoknál terjednek a rugalmas munkaidő-rendszerek, a túlóra kiváltása érdekében 

éves munkaszerződést kötnek, a végkielégítés megkerülésére határozott időre foglalkoztatnak 

embereket, a felvétel, elbocsátás hercehurcájától mentesülve munkaerőt kölcsönöznek 

időszakos munkavégzésre, kiszerződnek munkákat. A részmunkaidő nagyon sok ok miatt 

terjed, és hosszú távon az információs-kommunikációs technológiák által támogatott virtuális 

munkahelyek bővülésével kell számolni. Szemléletváltásra van szükség, nem szabad 

ellenségesen viszonyulni ehhez a folyamathoz, inkább a folyamat negatív következményeire 

kell megoldást találni.” (Frey, 2005). 
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4. A VIZSGÁLT VÁLLALKOZÓI SZEKTOR, A KKV-K SPECIÁLIS JELLEMZŐI  

4.1. A VÁLLALKOZÁS DEFINÍCIÓJA 

A vállalkozás, vállalat kifejezések már évszázadok óta élnek a köztudatban, ezzel együtt 

értelmük, tartalmuk sokat változott az idők során. A téma felvezetéseként ezért a fogalom 

kialakulásával foglalkozom, majd azután a vállalkozások jelentőségére, helyzetük 

bemutatására kerül sor.  

3. Táblázat: A vállalkozás jellemzőinek fejlődési fázisai4 

Időszak Eredet, szerző Jelentés 

Középkor  Pl. hadi cselekményekhez, nagy építkezésekhez szükséges 

nagymennyiségű áruszállításért felelős személy (általában nagy 

volumenű termelőmunkák irányításáért felel). 

17. század  Az állammal kötött fix-áras szerződés alapján a nyereség 

(veszteség) kockázatát viselő személy 

1725 Richard Cantillon Racionális döntéshozó személy, aki kockázatot visel, (de nem 

azonos a tőkét biztosító személlyel), célja a profitszerzés. A 

vállalkozó kihasználja az egyensúlytalanságból adódó 

lehetőségeket.  

1797 Beaudeau Kockázatviselő, tervező, irányító, szervező és tulajdonnal 

rendelkező személy. 

1803 Jean Baptiste Say Elhatárolta a vállalkozói nyereséget a tőkenyereségtől. 

1876 Francis Walker Kétféle szerepet különböztetett meg: akik a pénztőkét biztosítják és 

részesednek azok hozamából, valamint azokat, akik menedzseri 

képességeik révén jutnak profithoz. 

1834 Joseph Schumpeter A vállalkozó innovátorként újít, és még ki nem próbált technológiát 

fejleszt ki, változtat. A vállalkozó aktív, egyensúlytalanságot 

teremtő erő.  

1961 David McClelland A vállalkozó energetikus, mérsékelt kockázatot vállaló személy. 

1964 Peter Drucker A vállalkozó maximálisan kihasználja a lehetőségeket. 

1975 Albert Shapero A vállalkozó kezdeményez, társadalmi-gazdasági mechanizmusokat 

szervez és vállalja a kudarc kockázatát. 

1980 Karl Vesper A vállalkozót különbözőképpen látják a közgazdászok, a 

pszichológusok, az üzletemberek és politikusok. 

1983 Gifford Pinchot A belső vállalkozó egy már meglévő szervezeten belüli vállalkozó. 

                                            
4 A táblázatot Hisrich-Peters, Herbert-Link, Schumpeter és Ronstadt művei alapján állítottam össze. 
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1984 Robert C. Ronstadt A vállalkozás mint a növekvő jólét megteremtésének dinamikus 

folyamata jelenik meg. A lényeg, hogy a vállalkozó a szaktudása, 

erőforrások felhasználása révén a terméket/szolgáltatást értékkel 

ruházza fel.   

1985 Robert Hisrich, 

Michael Peters 

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, 

amelyben a vállalkozó garantálja a szükséges időt és erőfeszítést, 

vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot és 

megkapja a folyamat révén keletkező anyagi és személyes 

megelégedettséget nyújtó elismerést. 

 

A vállalkozó fogalmi fejlődése során először is a kockázatot viselő és a tőkét rendelkezésre 

bocsájtó személye vált ketté, megteremtve a kockázati tőkés fogalmát (XVIII. század), majd a 

vállalkozó és menedzser személye különült el, ahol a menedzser nyereségre törekvő, 

erőforrásokat hatékonyan működtető személy jelenti (XIX: század), ill. a modern felfogásban 

alapvető jellemzője az újítás lett (pl. új érték létrehozója) (XX. század). A vállalkozás – ami 

szervezeti működési keretet tesz lehetővé a vállalkozó tevékenységéhez – tartalmi jelentését 

tekintve tehát meglehetősen összetett, az idők folyamán azonban kirajzolódott a 

tulajdonságoknak egy olyan halmaza, ami a leggyakrabban megjelenő elemeket tartalmazza. 

Ezek a következők:  

 Racionális döntéshozatal 

 Kockázatvállalás 

 Erőforrások rendelkezésre bocsátása 

 Szervezés 

 Előnyök szerzése 

 Új termék/szolgáltatás előállítása 

 A jólét növelése. 

A ma használatos definíciók általában e tényezők valamilyen kombinációját tartalmazzák. 

Hisrich (1991) összefoglaló művének megfogalmazásában a következőképpen hangzik: „A 

vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó 

biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő pénzügyi, pszichikai és szociális 

kockázatot, és megkapja az ennek következtében létrejövő pénzbeli és személyes 

megelégedettséget nyújtó jutalmakat.”  
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A vállalkozó fogalmának kifejezésére szintén nem található egységes definíció, a 

megközelítések az alábbi módon csoportosíthatók: 

 

7. ábra: A vállalkozó fogalmának szakirodalmi megközelítései 

A hazai szóhasználatban komoly nehézséget jelentett a vállalat és a vállalkozás szavak 

következetlen és helytelen használata. A magyarországi fejlődéstörténet Román (2007) 

tanulmánya alapján mutatom be: 

A vállalkozó az a személy, 
aki a bizonytalanságból 
eredő kockázatot vállalja.

(Cantillon, Thünnen, 
Mangoldt, Mill, Hawley, 

Knight, Mises, Cole, Shackle)

A vállalkozó a pénztőke 
felkínálója, a finanszírozó.

(Smith, Turgot, Ricardo, 
Böhm-Bawerk, Edgeworth, 

Pigou, Mises ) 

A vállalkozó innovátor.
(Baudeau, Bentham, Thünen, 
Schmöller, Sombart, Weber, 

Schumpeter ) 

A vállalkozó döntéshozó.
(Cantillon, Menger, Marshall, 

Wieser, Walker, Keynes, 
Mises, Shackle, Cole, Kirzner, 

Schultz ) 

A vállalkozó ipari vezető.
(Say, Walker, Marshall, 

Wieser, Sombart, Weber, 
Schumpeter ) 

A vállalkozó menedzser, 
Illetve felügyelő.

(Say, Mill, Marshall, Menger ) 

A vállalkozó a gazdasági 
erőforrások szervezője, 

koordinátora.
(Wieser, Schmöller, Sombart, 

Weber, Clark, Schumpeter )

A vállalkozó a vállalat 
tulajdonosa.

(Wieser, Pigou ) 

A vállalkozó a termelési 
tényezők alkalmazója.

(Walker, Keynes, Wieser ) 

A vállalkozó szerződéskötő.
(Bentham ) 

A vállalkozó arbitrőr, a piac
mozgatója.

(Cantillon, Kirzner) 

A vállalkozó az a személy, 
aki allokálja az erőforrásokat 

különböző (alternatív) 
felhasználási területekre.

(Kirzner, Schultz).

A vállalkozó az a személy, 
aki a bizonytalanságból 
eredő kockázatot vállalja.

(Cantillon, Thünnen, 
Mangoldt, Mill, Hawley, 

Knight, Mises, Cole, Shackle)

A vállalkozó a pénztőke 
felkínálója, a finanszírozó.

(Smith, Turgot, Ricardo, 
Böhm-Bawerk, Edgeworth, 

Pigou, Mises ) 

A vállalkozó innovátor.
(Baudeau, Bentham, Thünen, 
Schmöller, Sombart, Weber, 

Schumpeter ) 

A vállalkozó döntéshozó.
(Cantillon, Menger, Marshall, 

Wieser, Walker, Keynes, 
Mises, Shackle, Cole, Kirzner, 

Schultz ) 

A vállalkozó ipari vezető.
(Say, Walker, Marshall, 

Wieser, Sombart, Weber, 
Schumpeter ) 

A vállalkozó menedzser, 
Illetve felügyelő.

(Say, Mill, Marshall, Menger ) 

A vállalkozó az a személy, 
aki a bizonytalanságból 
eredő kockázatot vállalja.

(Cantillon, Thünnen, 
Mangoldt, Mill, Hawley, 

Knight, Mises, Cole, Shackle)

A vállalkozó a pénztőke 
felkínálója, a finanszírozó.

(Smith, Turgot, Ricardo, 
Böhm-Bawerk, Edgeworth, 

Pigou, Mises ) 

A vállalkozó innovátor.
(Baudeau, Bentham, Thünen, 
Schmöller, Sombart, Weber, 

Schumpeter ) 

A vállalkozó döntéshozó.
(Cantillon, Menger, Marshall, 

Wieser, Walker, Keynes, 
Mises, Shackle, Cole, Kirzner, 

Schultz ) 

A vállalkozó ipari vezető.
(Say, Walker, Marshall, 

Wieser, Sombart, Weber, 
Schumpeter ) 

A vállalkozó menedzser, 
Illetve felügyelő.

(Say, Mill, Marshall, Menger ) 

A vállalkozó a gazdasági 
erőforrások szervezője, 

koordinátora.
(Wieser, Schmöller, Sombart, 

Weber, Clark, Schumpeter )

A vállalkozó a vállalat 
tulajdonosa.

(Wieser, Pigou ) 

A vállalkozó a termelési 
tényezők alkalmazója.

(Walker, Keynes, Wieser ) 

A vállalkozó szerződéskötő.
(Bentham ) 

A vállalkozó arbitrőr, a piac
mozgatója.

(Cantillon, Kirzner) 

A vállalkozó az a személy, 
aki allokálja az erőforrásokat 

különböző (alternatív) 
felhasználási területekre.

(Kirzner, Schultz).

A vállalkozó a gazdasági 
erőforrások szervezője, 

koordinátora.
(Wieser, Schmöller, Sombart, 

Weber, Clark, Schumpeter )

A vállalkozó a vállalat 
tulajdonosa.

(Wieser, Pigou ) 

A vállalkozó a termelési 
tényezők alkalmazója.

(Walker, Keynes, Wieser ) 

A vállalkozó szerződéskötő.
(Bentham ) 

A vállalkozó arbitrőr, a piac
mozgatója.

(Cantillon, Kirzner) 

A vállalkozó az a személy, 
aki allokálja az erőforrásokat 

különböző (alternatív) 
felhasználási területekre.

(Kirzner, Schultz).
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4. Táblázat: A vállalat és a vállalkozás elkülönítésére szolgáló definíciók 
Forrás: Román, 2007.  

 Vállalat Vállalkozás 

Magyar Nyelv Szótára (1874) Azon tervezett munka, üzlet, 

merény, melynek végrehajtására 

eltökéljük, elszánjuk magunkat, s 

melynek terhét mintegy vállunkra 

vesszük. 

Eltökélt rendkívüli cselekvés, 

szándék, melynél fogva 

vállalkozunk valamire. 

Révai Nagy Lexikona (1925) Részletesen ismertette a vállalat 

jellemzőit, magán és nyilvános, 

egyéni és társas, nagy és kis 

vállalatról, ez utóbbiak előnyös 

vonásairól is szólva. 

Nem tartalmaz ilyen szót. 

Magyar Értelmező Kéziszótár 

(2004) 

Közvetlen gazdasági tevékenységet 

végző, jogilag önálló szervezet. 

1. Az a cselekvés, hogy valaki 

vállalkozik valamire; 

2. Az a munka, amelyre valaki 

vállalkozik; 

3. Jövedelmet biztosító termelő 

vagy szolgáltató egység, forma 

létrehozására, fenntartására 

irányuló tevékenység. 

Magyar Nagylexikon (2004)5 (Közg) jogi személyiséggel 

rendelkező üzleti vállalkozás 

szervezeti kerete. 

Természetes személy (egyéni 

vállalkozás) vagy önálló 

jogalanyok (gazdasági társaságok) - 

üzletszerű gazdasági tevékenysége. 

 

Az újabb kiadású hazai lexikonok, szótárak nagy részében – amennyiben nem külföldi 

munkák fordításairól van szó – már nem találjuk meg a vállalat kifejezést, azt a vállalkozás 

szó helyettesíti. Ehhez az is hozzájárult, hogy az Igazságügyi Minisztérium által közzé tett 

„Az európai közösségi jog fordítását támogató terminológiai adatbázis” szintén nem 

tartalmazza ezt a kifejezést, annak ellenére, hogy a nemzetközi és az uniós gyakorlat és 

szóhasználat határozottan elkülöníti a vállalkozás eredeti fogalmát (entrepreneurship) a 

vállalat fogalmától (enterprise). Az uniós anyagok hivatalos szövegeibe azonban – ezáltal 

                                            
5 Több szempontból sem megfelelő a definíció, ezért nem elfogadható a kategorizálás: 1. A vállalat fogalmából 
kizárja nemcsak a sokszázezer egyéni vállalkozást, hanem a közel kétszázezer jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságot is (melyek közül a közhasznú és betéti társaságokra már az új társasági törvényt is 
kiterjesztették); 2. a vállalkozás szó eredeti, gazdagabb tartalmára az üzletszerű jelző csak utal, értelmezéséhez 
meg kell keresnünk az üzleti vállalkozás definícióját is; és 3. nem említi, hogy a vállalkozás nem csupán az 
üzleti világ jelensége, az egyén és társadalom életének más területein is fontos szerepet játszhat. 



 37 

újabb zavarokat keltve – az undertaking szót vezették be, de a mindennapos munkában, a 

célok, programok, beszámolók, értékelések szövegezésénél nem követik ezt. Az enterprise 

szóval jelölik a vállalati főigazgatóságot, a vállalatpolitikát, a kis- és középvállalatot és ettől 

szigorúan elhatárolt eredeti értelmében használják a vállalkozás kifejezést (Román, 2007). 

A két fogalom, vállalat és vállalkozás, nyilvánvalóan nemcsak érintkezik, hanem 

valamennyire át is fedik - de nem helyettesíthetik - egymást. A vállalat alapjában szervezetet, 

a vállalkozás cselekvést és erre való felkészülést jelent. A vállalat szó kiiktatásával 

legfőképpen azért szegényedik nyelvünk, mert ha ezt a vállalkozás szóval helyettesítjük, 

annak eredeti tartalmát elhalványítjuk. Chikán (1997) szerint „üzleti vállalkozás olyan emberi 

tevékenység, amelynek alapvető célja fogyasztói igények kielégítése nyereség elérésével. A 

vállalat az üzleti vállalkozás szervezeti kerete: a modern társadalmakban jogilag 

körülhatárolt olyan struktúra, amelyben az alapvető cél eléréséhez szükséges tevékenységek 

végbemennek.” Egy másik megközelítés szerint: „A vállalat a gazdaság meghatározó 

jelentőségű autonóm szervezeti egysége, szükségletek kielégítésére szerveződött, humán 

erőforrások, tárgyi eszközök, információk bonyolult kölcsönhatásaként fejlődő gazdasági 

komplexum, amely javak kinyerésével, termékek előállításával, szolgáltatások nyújtásával, 

pénzügyi műveletekkel tesz szert jövedelemre, gazdálkodásában döntéseket hoz, jogokkal 

rendelkezik, kötelezettségeket vállal.” (Kövesi ed., 2008) Lőrinczi (2000) viszont 

szinonimaként használja a két kifejezést, a vállalkozásokat az alapvető gazdasági szereplők 

között említi (úgy mint a háztartásokat és az államot is): „a vállalkozás (a vállalat) a 

termelőtevékenység gazdasági folyamata, kerete.” Továbbmenve, a Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium is felváltva használja a két kifejezést megjelenő jelentéseiben (GKM, 2007). 

Értelmezésük szerint: „Vállalkozásnak tekintünk minden olyan önálló piaci kapcsolatokkal 

rendelkező gazdasági szervezetet, amely profitorientáltan gazdálkodik, és fő tevékenysége az, 

hogy statisztikai értelemben vett termelést (jövedelemtermelést) végez. A vállalat fogalmát 

szinonimaként használhatjuk, ezt azért tehetjük meg, mert a gazdasági társaságok és más 

szervezetek esetén a vállalati forma egyértelmű, de a magyar jogi szabályozás az egyéni 

vállalkozót is gyakorlatilag cégként kezeli.”  A fogalmakkal kapcsolatban tehát a mai napig 

anomáliákról beszélhetünk.  
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4.2. A VIZSGÁLAT CÉLCSOPORTJA: A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK  

4.2.1. Definíciók 

Jelen disszertáció vizsgálati csoportját a magyarországi kis- és középvállalkozások (KKV) 

adják, ennek megfelelően szükséges e szektor elhatárolása, specifikus jellemzőinek feltárása. 

Bár a felosztás függ az adott ország történetétől, sajátos tulajdonságaitól, széles körben 

elfogadott nézet a mennyiségi kritériumok szerinti, így pl. méret, befektetett eszközérték, 

forgalom szerinti felosztás (Brooksbank, 1991). E kritériumok hátránya lehet, hogy nem 

mondanak eleget a vállalkozásokról: azonos létszám mellett akár még azonos ágazathoz 

tartozó vállalkozások között is lényeges különbség lehet. A mennyiségi szempontok mellett 

ugyanis meghatározóak a minőségi, valamint egyéb mennyiségi kritériumok is, így pl. a 

menedzseri képességek, a rendelési állomány struktúrája vagy a termelékenység.  

Román (2002) csoportosításában minőségi szempontok szerinti elemzését láthatjuk. Ennek 

alapján elmondható, hogy a KKV-ket – már méretükből adódóan is – a vevői igényekhez való 

gyors alkalmazkodás, folyamatos vevőkörkutatás, és termékek/szolgáltatások igények szerinti 

módosítása jellemzi. A verseny a piaci kínálatban nyilvánul meg, rövidtávú versenyhelyzet és 

vevőkhöz történő alkalmazkodás a gyakori. Termelési szerkezetüket tekintve az egyedi 

gyártás a domináns, a működési részfolyamatok megoszthatósága korlátozott. Termelési 

folyamataikat az egyszerűség, a rugalmas alakíthatóság, a termékorientáltság, valamint a 

gyakori horizontális és vertikális koordináció jellemzi. A munkatársakat vizsgálva a széles 

körű szakismeret, a lojalitás, valamint a biztonságra való törekvés figyelhető meg. Pénzügyi 

és műszaki erőforrásaikat illetően szűkös pénzügyi bázis, valamint általánosan konvertálható 

termelési kapacitás jellemző. Termékszerkezetükben a hasonló gyártási folyamatokat és a 

kevés számú, döntően rokon termékeket fedezhetjük fel.  

Elmondható, hogy az osztályképzés optimális megoldását a minőségi és mennyiségi 

kritériumok együttes alkalmazása nyújtja. Ezt az elvet követték az Európai Unióban is, 

amikor 1996-ban a következő definíciót hozták a kis- és középvállalkozásokra: 

 250 főnél kevesebb alkalmazott 

 Az éves forgalom nem haladja meg a 40 millió eurót 

 Mérlegfőösszege maximum 27 millió euró 

 A vállalat vagyonának legalább háromnegyede a menedzsment tulajdonában van 
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 Maga a tulajdonos-vállalkozó vagy annak családja menedzseli a vállalatot.6 

A kis- és középvállalkozásokat az 1999. évi XCV. számú, a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény négy szempont alapján definiálta. Ezt 

Magyarországon a 2004. évi XXXIV. törvény első lépésben módosította, eszerint a következő 

jellemzők alapján különíthetők el a KKV-k a nagyvállalatoktól és egymástól:  

(1) Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti 

létszáma 50 főnél kevesebb, éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 

2,5 milliárd forint, valamint megfelel a 4. pontban foglalt feltételeknek. 

(2) Kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes 

foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 

12,5 milliárd forint, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10,75 milliárd forint, továbbá 

megfelel a 4. pontban foglalt feltételeknek.  

(3) Mikrovállalkozás az olyan kisvállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 

10 főnél kevesebb, éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 500 millió 

forint.  

(4) Egy vállalkozás akkor minősül kis- és középvállalkozásnak, ha abban az állam, az 

önkormányzat, vagy az 1. pont szerinti vállalkozáson kívül eső vállalkozások 

tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön és együttesen 

sem haladja meg a 25%-ot.  

2005. január 1-től tovább változtak az árbevétel és a mérlegfőösszeg korlátai (az egyes 

sorszámok a fenti kategóriákat tartalmazzák, itt csak a változásokat tüntettem fel): 

(1) Az éves nettó árbevétel legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, a 

mérlegfőösszeg maximum 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  

(2) Az éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

(3) Az éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam, vagy az önkormányzat 

közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – 

külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.7 

                                            
6 Az említett kategorizálás a Bizottság ajánlásával készült (96/280/EC), de jogilag pontos és precíz besorolást 
garantáló újabb besorolást tartanak szükségesnek.  
7 Fontos megemlíteni, hogy bár a KSH és az APEH felé történő adatszolgáltatásban is létszámnagyság szerint 
kell megkülönböztetni a KKV-kat, az alkalmazott definíciótól függően más vállalkozások minősülnek KKV-nak, 
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Fontos a középvállalkozások elkülönítése, mely a kvalitatív jellemzők alapján lehetséges a 

legszemléletesebb módon. A szakirodalom általában a következő markáns jellemzőket 

azonosítja (Snaith et al. 2002., Haarhoff 2002): 

 A középvállalkozásoknál fokozatosan jelentkezik a tulajdonosi és menedzsment 

funkciók szétválasztásának szándéka; 

 A középvállalkozások hajlandók nagy fejlesztési igényeik miatt külső tőke (üzleti 

angyalok, kockázati tőke, hitelfinanszírozás), és szakértelem fokozottabb bevonására; 

 A középvállalkozások készek professzionális menedzsment felfogadására, 

alkalmazására. 

Haarhoff empirikus felmérése8 alapján négy olyan faktort azonosított, amely markánsan 

elkülöníti a középvállalkozásokat más vállalkozási kategóriáktól: 

 Vállalkozás mérete, mely magában foglalja a foglalkoztatottak számát, a nettó 

árbevétel és nyereség nagyságát; 

 Vállalkozás növekedése, mely magában foglalja piaci részesedésének növekedését, a 

vevők számának növekedését, és az egyes vevőktől való túlzott függés csökkenését; 

 Vállalkozás nyereségessége, mely magában foglalja külső tőke és szakértelem 

igénybevételét, professzionális menedzsment alkalmazását; 

 Vállalkozás termelékenysége, mely magában foglalja a formalizált menedzsment 

rendszer meglétét, a szervezeti és egyéni tudás eredményes és hatékony alkalmazását, 

specializált divíziók megalapítását, és kitűnő technikai, technológiai ismeretekkel 

rendelkező szakemberek alkalmazását. 

Fenti osztályozások közül vizsgálatomban a létszám szerinti osztályozást vettem alapul, 

azaz az alábbi három kategóriát különböztettem meg: 

(1) Mikrovállalkozások: 1-10 fő létszámmal rendelkező vállalkozások; 

(2) Kisvállalkozások: 11-50 fő létszámmal rendelkező vállalkozások; 

(3) Középvállalkozások: 51-250 fős létszámmal rendelkező vállalkozások.  

                                                                                                                                        
így egyrészt változik a támogatható vállalkozások köre, másrészt a szektort más erőforrás, teljesítmény stb. 
mutatók fogják jellemezni. Továbbá, ha csak a létszám szerinti definíciót alkalmazzuk, akkor a kisebb 
vállalkozások teljesítménye nagyobb lesz, ha az egyéb korlátozó feltételeket is figyelembe vesszük, akkor a 
nagyobb vállalkozások felé dől a mérleg.   
8 2002-ben az Egyesült Királyság FTSE tőzsdén jegyzett középvállalkozásait vizsgálta; faktor- és 
klaszteranalízis segítségével 1300 céget elemzett.  
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4.2.2. A KKV-k jelentősége 

A KKV-k számottevő szerepet töltenek be mind a gazdaságban, mind a társadalomban: 

egyfelől nélkülözhetetlenek a termék-előállításban és a szolgáltatások nyújtásában, a gazdaság 

teljesítményéhez való hozzájárulásban, de ennél is fontosabb a foglalkoztatásban és a 

társadalom stabilizálásában betöltött szerepük.  

A hazai KKV-k helyzetét vizsgáló tanulmány (GKM, 2007) megállapítja, hogy a hazai kis- 

és középvállalkozások az elmúlt másfél évtizedben az átmeneti gazdaságok 

magánszektorainak jellemző útjait járták végig: egy kevés tapasztalattal rendelkező, a 

piacgazdaság szabályrendszerében tájékozatlanul mozgó vállalkozói kör napjainkra hálózati 

kapcsolatokat építő, különféle együttműködési formákat alkalmazó kis- és középvállalkozói 

szektorrá vált. Ez a réteg ma már nagyon hasonlóvá vált a kevésbé fejlett korábban és az 

újonnan csatlakozott EU tagállamok kisvállalkozói szektoraihoz. Nagyszámú, kisméretű 

vállalkozás működik a gazdaságban (GKM, 2007). A kis- és középvállalkozások alapvető 

jellemzői az utóbbi években nem, vagy alig változtak, ez ugyanúgy igaz Magyarországra, 

mint az EU államaira is. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy a vállalkozások manapság már 

erőteljesen az intenzív szakaszban tartanak (Szerb, Ulbert, 2002)9, azaz a KKV-k számát (és a 

foglalkoztatottak arányát) illetően piramist állíthatunk fel (8. és 9. ábra), ahol a mikro- és 

kisvállalkozások adják az alapot. Ugyanez a piramis azonban megfordul, ha a nettó 

árbevételről, vagy a bruttó hozzáadott értékről van szó. Előbbit egy EU-s, utóbbit pedig hazai 

adatokkal támasztom alá. 

8. ábra: Vállalkozásszerkezet és a nettó árbevétel kapcsolata az Európai Unióban (2003) 
Forrás: SME sin Europe, 2003. 

                                            
9 Szerb és Ulbert (2002) szerint a vállalkozások alakulásának három szakaszát lehet megkülönböztetni: a 
recesszió (1989-1993), a konszolidáció (1994-1996), és az intenzív szakaszát (1997-től) 
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9. ábra: Gazdasági szereplők és bruttó hozzáadott értékük Magyarországon (2006) 
Forrás: APEH-SZTADI 2006. évi gyorsjelentése, 2007 (Pitti Zoltán számításai) 

 

A fentiek alapján elmondható, hogy a kis- és középvállalkozások a vállalati struktúrában 

nagyon jelentős részarányt képviselnek, amely arány a vállalkozások számának növekedése 

mellett is közel változatlannak mutatkozik. Összességében elmondható, hogy az Európai Unió 

vállalkozásainak száma növekszik, közöttük mintegy 99,8% a KKV, és az EU-hoz hasonlóan 

az egész világon nagyon kicsi, néhány ezreléket tesz ki a nagyvállalatok aránya (GKM, 2007). 

A kis- és középvállalati kategórián belül kisebb eltérés tapasztalható az EU egyes országai 

között: míg Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban jelentős arányt képviselnek 

a mikrovállalkozások (~95%)10, addig Luxemburgot, Ausztriát, Írországot és Németországot 

viszonylag nagy középvállalkozói arány (1,5-3%) jellemzi (Viszt, 2000). 

Egyéb adatok segítségével is jellemezhetőek a hazai vállalkozások, ehhez azonban először 

a regisztrált (ill. működő) vállalkozások számának alakulását célszerű bemutatni (5. Táblázat). 

Meg kell jegyezni, hogy a regisztrált és működő vállalkozások száma között különbség van, a 

regisztrált vállalkozások tekintélyes hányada valójában nem is működik11. Ezt a KSH – az 

európai összehasonlíthatóság érdekében – adatfelvétele során figyelembe veszi, és csak 

utólagosan, a benyújtott adóbevallások és statisztikai adatszolgáltatások feldolgozása után 

állapítja meg, hogy a vállalkozás működik-e vagy sem12 (GKM, 2007). 

                                            
10 A dél-európai országok magas mikrovállalkozási-arányát magyarázza a mezőgazdasági, vendéglátóipari és 
kereskedelmi mikrovállalkozások nagy száma. 
11 A Vállalkozások demográfiája 1999-2004 adatai alapján, számításaim szerint ez az arány 74%-os volt 2000-
ben, 2005-ben már elérte a 81%-ot, de mindenképpen sokkal alacsonyabb, mint a régi módszer szerinti 
számítások alapján, ezáltal közelebb áll az adóbevallást benyújtó vállalkozások feldolgozása során kapott 
számokhoz.   
12 Egy vállalkozást akkor tekint működőnek, ha rendelkezett árbevétellel, vagy volt foglalkoztatottja.  
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5. Táblázat: A működő vállalkozások számának és arányának alakulása 2001 és 2005 között 
Magyarországon, létszám-kategóriák függvényében 

Forrás: GKM, 2007. p. 171. 

Létszám-kategória (db / %) 2001 2002 2003 2004 2005 

0-9 fő 613341 / 94,96 660950 / 95,27 667100 / 95,18 673527 / 95,09 672345 / 95 
10-49 fő 26157 / 4,05 26829 / 3,87 27782 / 3,96 28806 / 4,07 29507 / 4,17 
50-249 fő 5337 / 0,83 5006 / 0,72 5015 / 0,72 5028 / 0,71 4980 / 0,7 
250 fő felett 1046 / 0,16 1003 / 0,14 958 / 0,14 946 / 0,13 924 / 0,13 

 

A vállalkozások eltérő arányai leginkább akkor mutatkoznak meg, ha különböző 

mennyiségi szempont szerint vizsgáljuk meg őket. Az alábbiakban a vállalkozásokat az 

alkalmazottak száma, árbevétel, export és saját tőke szerint vizsgálva, a vállalkozásméret 

szerinti megoszlásban az alábbi eredményt kapjuk. 
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10. ábra: A hazai vállalkozások helyzetét jellemző fontosabb mutatók méretkategóriák szerint, 2005. 

Forrás: GKM, 2007. p. 23. 

 

Az ábra jól szemlélteti, hogy a kis- és középvállalkozások súlya az árbevétel 

szempontjából már nem olyan meghatározó, mint az alkalmazottak arányát tekintve, bár még 

mindig közel a kétharmadát adja az összbevételnek. Amennyiben a saját tőkét vizsgáljuk, a 

KKV-k és a nagyvállalatok aránya kiegyenlítődik, de az export elemzésénél kiderül, hogy a 

nagyvállalatok majdnem kétszer akkora arányban vannak jelen, mint a kis- és 

középvállalkozások együtt. Vizsgálatom szempontjából azonban a vállalkozások árbevétele és 

a foglalkoztatottak létszáma a befolyásoló tényező, így az egyéb tényezőkre vonatkozó 

vizsgálati eredményeket a továbbiakban nem veszem figyelembe.  
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A vállalkozásokról elmondható, hogy az évek során folytatódott a szolgáltató ágazatok 

térnyerése a feldolgozóipari és a kereskedelmi vállalkozások rovására. A vállalkozások 

területi megoszlása lényegében nem változott, a működő vállalkozásoknak a lakossághoz 

viszonyított arányát tekintve Budapest emelkedik ki (ezer lakosra jutó működő vállalkozások 

száma, azaz a vállalatsűrűség 112), ezen kívül az átlagosnál (70) nagyobb a vállalkozások 

aránya Győr-Moson-Sopron (75), valamint Pest megyében (73).  

A kis- és középvállalkozások innovációorientált működésük miatt képesek alkalmazkodni 

az egyedi vevői igényekhez, és így akár domináns szerepet játszhatnak egy-egy olyan piaci 

résen, melyre a multinacionális nagyvállalatnak nem éri meg belépni, vagy a belépés túl 

költséges, beruházás-igényes lenne. Sheperd (1979) szerint tovább növeli a KKV-k 

nyereségét az a tény is, hogy nem költenek felesleges beruházásokra, nincsenek 

luxuskiadásaik (vállalati autópark, luxusiroda stb.). A vállalati méret növekedésével ugyanis a 

luxuskiadások is növekednek, mely rontja a vállalkozás nyereségességét. Ahogy a 

középvállalkozások irányába haladunk, elmondhatjuk azt is, hogy ezek a szervezetek már 

kellően nagyok ahhoz, hogy a munkavállalók motiváltak és elégedettek lehessenek. Kutatók 

ugyanis kimutatták azt az összefüggést, mely szerint a vállalati méret csökkenésével a 

munkavállalók elégedettsége is csökken (Sherer 1976). 

Dolgozatom szempontjából lényeges a KKV-k foglalkoztatásban betöltött szerepe is, a 

következőkben ezért áttekintem az utóbbi években tapasztalt trendeket. A társas 

vállalkozásokban az alkalmazottak létszámának 2003-as visszaesését követően 2004-ben 

növekedésnek indult, majd újra csökkent, a foglalkoztatottság az utóbbi évek alatt 

számszerűen hullámzott, de trendjében csökkenőnek látszik. A negyedévente elvégzett KKV 

körkép (2005)13 alapján a munkahelyteremtés és munkahelyrombolás 2005 és 2007 januárja 

között a 11. ábra szerint alakult. 

                                            
13 A Volksbank Zrt., a Figyelő és az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (GVI)  2005. januárjában 
indított közös kutatása KKV Körkép 2005-2007 címmel 
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11. ábra: A munkahely-teremtés és -rombolás a KKV-k körében 2005-2007 (fő) 

Forrás: GVI, 2007. p. 36. 

Arányaiban a mikro- és kisvállalkozások részesedése növekszik, a közepeseké stagnál, a 

nagyoké csökken. 2007-ben a mikro- és kisvállalkozások a foglalkoztatottak 50%-át 

(középvállalkozásokkal együtt 70%-át) alkalmazták. 

 Egyre inkább igaz, hogy nem a nagy, hanem az új és kisebb méretű vállalatok teremtik a 

legtöbb új munkahelyet. Az Európai Unióban manapság mintegy 80 millió embert 

foglalkoztatnak, ennek kétharmada KKV-k alkalmazásában áll. A KKV szektoron belül a 

mikrovállalkozások részesedése megegyezik a kis- és középvállalkozások részesedésével. Az 

egyes EU-s országok között azonban vannak eltérések: míg pl. Görögországban 57%-ban 

részesednek a mikrovállalkozások, addig Izlandon, vagy az Egyesült Királyságban az összes 

munkahelynek több mint 45%-át adják a nagyvállalatok (KMU, 2002). 14 

A foglalkoztatásban betöltött jelentős szerepet mi sem bizonyítja jobban, mint az ezzel 

foglalkozó kutatások eredményei: Audretsch (2002) szerint az erős vállalkozói 

tevékenységgel jellemezhető országokban csökken a munkanélküliségi ráta és ezáltal 

növekszik a foglalkoztatás, amely hazánkban is elsődleges prioritású feladat.  

Fontos említést tenni a hazai kis- és középvállalkozások HR tevékenységéről.15 

Általánosságban elmondható, hogy a témával foglalkozó kitekintések döntő többsége azonban 

                                            
14 Az EU-s adatok forrása a KMU in Brennpunkt (2002): Hauptergebnisse des Beobachtungsnetzes der 
europaischen KMU. 
15 Jelen álláspontomat a 2006-ban végzett saját kutatás (Regionális üzleti trendek a Közép-magyarországi 
régióban, BME Diákközpont) eredményeire alapozva alakítottam ki.  
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a nagyvállalati humánerőforrás-gazdálkodásra fókuszál és lényegesen kisebb teret és 

jelentőséget kap a kisvállalkozásoknál alkalmazható HR-gyakorlat bemutatása. 

Magyarországon a kis- és középvállalkozások körében a humánerőforrás-

menedzsmenteszközök alkalmazása nem tudatos és elterjedt. Ezeknek a cégeknek nincs 

energiája, forrása a dolgozók képzésére, készségfejlesztésére, motiváltságának javítására, 

vagy épp a lojalitás erősítésére.  

Egy kisvállalkozás emberi erőforrás menedzselési feladatainak mennyisége általában nem 

indokolja külön HR szakember foglalkoztatását. A legszükségesebb feladatokat a 

menedzserek látják el legjobb tudásuk szerint, de általában szakirányú ismeretek nélkül. A 

nem túl nagy vállalkozások menedzserei tehát szívesen kezelik saját hatáskörükben az emberi 

erőforrás feladatokat, azokat nem delegálják, annak ellenére, hogy ellátásukhoz gyakran nem 

rendelkeznek megfelelő képességekkel.  

Intézkedéseikre általánosan jellemző, hogy hirtelenek, reaktívak, informálisak. Ennek 

magyarázata lehet, hogy amíg a nagyvállalatokat jelentősebb „belső" bizonytalanság jellemzi 

(azaz kiszámíthatatlan, hogy a csúcson meghozott döntések a szervezeti hierarchián keresztül 

a céloknak megfelelően valósulnak-e meg), ez a kis- és középvállalkozások számára nem 

probléma, hiszen a menedzser/tulajdonos közel van a végrehajtási szinthez. A 

kisvállalkozások sajátossága ezzel szemben a „külső" bizonytalanság, nekik ugyanis kevés 

erőforrásuk van a piaci folyamatok befolyásolására. A külső bizonytalanság jellegzetes és 

több kutató által megfigyelt következménye, hogy a kisvállalkozások rövidtávú stratégiákkal 

működnek, valamint a menedzsment gyakran spontán döntéseket hoz. A menedzserek 

általában ismerik ugyan a modern menedzsment technikákat, és azokat fontosabbnak 

értékelik, mint a nagyvállalatoknál dolgozó kollégáik, de ha azt vizsgáljuk, hogy mennyire 

alkalmazzák a gyakorlatban, akkor az eredmény egyáltalán nem kedvező. Azok a 

menedzsment technikák vannak jelen folyamatosan a vállalkozások életében, amelyek a 

mindennapi operatív munkában tudják bizonyítani életképességüket. (Finna et al, 2006) 

A KKV-k egyik legnagyobb erősségeként a bürokrácia alacsonyabb szintjét, az 

eredményes belső kommunikációt jelölik meg a témával foglalkozó szakemberek. A 

kommunikáció általában informális, nem túlszabályozott és relatíve gyakoribb a 

munkatársaikkal, vevőikkel, beszállítóikkal, sőt versenytársaikkal is.  

A SWOT-elemzés szerinti lehetőségként említhető a tény, hogy a kis- és 

középvállalkozások alapvetően törekednek arra, hogy megkülönböztessék magukat a nagy 

vetélytársaktól, s emiatt gyakran vezető szerepet játszanak az innovációban. Másik 
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jellemzőjük, hogy a változás sokkal inkább része életüknek, mint a nagyvállalatoknak, és 

mindezek miatt rugalmasabbaknak tekinthetőek.  

Gyengeségként jelentkezik, hogy a kis- és középvállalkozásoknál foglalkoztatott 

munkavállalók esetében sokszor nincsen kidolgozott egységes teljesítményértékelési-

jutalmazási rendszer. Ennek következtében gyakran bérfeszültségek lépnek fel, s nincsenek 

képzési programok, tréningek, nyelvórák, amelyek a munkavállalót akár a szervezet 

részeként, akár egyénként eredményesebbé, versenyképesebbé tennék. Legtöbbször nem 

foglalkoznak átfogó szinten a munkavállaló munkaerőpiaci értékével, a munkahelyi légkör 

javításával, az idevágó ismereteknek, technikáknak nincsenek birtokában, s nincs egységes 

HR-fejlesztési terv sem. Említésre méltó még a munka és a magánélet egyensúlyi kérdése is: a 

kisvállalkozások menedzsereinél az üzlet sokkal inkább átfedésben van a magánélettel, mint a 

nagyvállalkozásoknál, ezért a kettő közötti összhang megteremtése problematikusabb. 

A fenti hiányosságoknak egyre több vállalkozás is tudatában van, és egyre többen látják 

be, hogy változtatásra van szükség. A kis- és középvállalkozások számára jó megoldást 

jelenthet a kormány álláspontja16 eredményeképpen adódó lehetőségek széles tárháza, például 

vállalkozás-fejlesztési programjai, kiírt pályázatai. Ezek a programok a versenyképes tudás és 

versenyképes munkaerő fejlesztését célozzák. Az egész életen át tartó tanulás a munkaerő 

foglalkoztathatóságának és változásokhoz való alkalmazkodóképességének záloga, ezért a 

pályázatok alapvető célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának javítása révén a 

vállalkozások versenyképességét növelje és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik 

tudásának folyamatos fejlesztésére. Kívánatos, hogy létrejöjjön a tudatos emberi erőforrás- 

gazdálkodás alapja a mikro- és kisvállalkozásoknál is. 

Az EU-ban már a 80-as évektől kezdve kiemelt figyelmet fordítottak a KKV-kre, hogy 

nagyvállalatokkal szembeni versenyhátrányaikat le tudják küzdeni. Ennek eredményeképpen 

mind hivatalos dokumentumaikban, mind az egyes tagállamok politikájában fellelhetők a cél- 

és eszközrendszerbeli hasonlóságok. Általánosságban elmondható, hogy bár számos 

kezdeményezés látott napvilágot, a KKV-k hazai támogatási formái most kerülnek 

kialakításra, ill. egyes formák éppen átalakítás alatt vannak. Ezek az intézkedések az Európai 

Tanács 2000 márciusában elfogadott lisszaboni stratégiája szerint a KKV-k 

                                            
16 A kormány az alkalmazkodóképesség javítását helyezi középpontba – a gazdaság és a munkaerőpiac 
folyamatos változásai nagy alkalmazkodóképességet kívánnak mind a munkavállalóktól, mind a 
vállalkozásoktól. A munkavállalóknak és a cégeknek pl. tudnia kell használni technológiai újításokat, különben 
lemaradnak a versenyben. 



 48 

versenyképességének növelését célozzák meg17: a stratégia a versenyképesség és a tudásalapú 

gazdaság dinamikájának növelése mellett a tartós gazdasági növekedés, több és jobb 

munkahely, nagyobb társadalmi összefogás megteremtése. Ezen célok megvalósításában 

pedig kiemelkedő szerepe van a vállalatoknak, különösen a KKV-knek (Európai Tanács, 

2002)18. Ezen kívül az OECD is kiemelten foglalkozik a vizsgált szektorral, 2000 júniusában 

fogadta el a kis- és középvállalati politikáról szóló Bolognai Chartát. Az európai KKV 

politika legutóbbi jelentős kezdeményezéseként jelent meg az ún. Zöld Könyv – Vállalkozói 

szellem Európában c. kiadvány is.  

2004 februárjában a vállalkozás-erősítési feladatokat egy Akciótervben foglalták össze 

(COM 2004), melyet tovább erősített a lisszaboni stratégia megújított változata is, ennek 

eredményeképpen pedig a Bizottság kijelölte a növekedést és a foglalkoztatást elősegítő közös 

akciókat.19  

2005 novemberében megújították az Unió KKV-stratégiáját is („Modern KKV-politika a 

növekedésért és foglalkoztatásért címmel) a „Gondolkozz először kicsiben – Think Small 

First” elv érvényesítése mellett. Magyarországon 2004-től kezdve lehetőség van uniós 

források bevonására a vállalkozások fejlesztése érdekében. Ezek szabályozása érdekében 

született meg az I: és II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006 ill. 2007-2013-as időszakra), 

mely három-három kérdéskörre fókuszált (6. táblázat). 

6. Táblázat: Az I. és II. Nemzeti Fejlesztési Terv tartalma 
Forrás: GVOP honlapja 

I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) 

Versenyképesebb gazdaság A foglalkoztatási szint bővítése 
Humán erőforrások jobb kihasználása Az alkalmazkodóképesség fejlesztése 

Jobb minőségű környezet és kiegyensúlyozottabb 
regionális fejlődés 

Esélyteremtés, a hátrányos helyzetű emberek 
munkaerőpiaci integrációja 

 

A Fejlesztési Tervhez új kis- és középvállalkozás-fejlesztési koncepció kidolgozása is 

szükségessé vált, mely az EU KKV-irányelveivel összhangban az alábbi célkitűzéseket 

fogalmazta meg:  

 A kis- és középvállalkozások jövedelemtermelésének növelése, közelítés a fejlett EU 

tagállamok szintjéhez; 
                                            
17 A stratégia jelmondata: „Az Európai Unió 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú 
gazdasági térsége lesz”.  
18 A 2000. júniusában hatályba lépett Európai Kisvállalati Charta a kisvállalkozásokat (véleményem szerint 
idesorolandók a mikro- és középvállalkozások is) az európai gazdaság gerincének, motorjának definiálja.  
19 Ennek hazai adaptálása a „Nemzeti akcióprogram a növekedésért és foglalkoztatásért 2005-2008”c. program.  
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 A kis- és középvállalkozások foglalkoztatotti létszámának növelése, humán 

tőkeállományuk minőségének javítása.  

Ahogy a fentiekből látszik, a foglalkoztatás és a humán erőforrással való hatékony 

gazdálkodás központi kérdésnek minősül mind a hazai, mind az EU-s színtéren. Különösen 

indokolja ezt a tény, hogy hazánkban  a foglalkoztatásban aktívnak minősülő 15-64 év közötti 

korosztály foglalkoztatási rátája alacsony, 2007-ben 51% volt, az EU célkitűzése alapján 3 év 

alatt ezt 70%-ra kellene növelni. Még a legoptimistább számítások szerint is 8-10 év kell 

ahhoz, hogy a jelenlegi európai átlagot elérhessük, ez pedig még mindig csak 65% körül 

mozog (Gyulavári-Garzó-Frey-Csoba-Köllő-Liskó, 2005).  

Frey és Garzó (2005) egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatásban elsődleges prioritás a 

teljes foglalkoztatás visszaállítása. Visszaállítás, mivel a pártállami időszakra ez már egykor 

jellemző volt, a jóval alacsonyabb foglalkoztatási szint a rendszerváltással járó látványos 

gazdasági összeomlás után következett be, ennek eredményeképpen jelentős tömegek 

szorultak ki a munkaerőpiacról. Ez, és a kedvezőtlen demográfiai folyamatok – a lakosság 

csökken, a népesség öregszik – egyre nagyobb terhet rónak az ellátórendszerekre. Az 

inaktivitás a szegénység újratermelődéséhez vezet, amely együtt jár a leszakadók területi 

koncentrációjával. A fogyatékossággal élők alig vannak jelen a munkaerőpiacon, a 

gyermekeiket nevelő anyák munkaerőpiaci esélyei rosszak.  

Hazánk esetében említést kell tenni a 2006-ban elfogadott „Új Magyarország” programról, 

valamint az egyes operatív programok, támogatások (HEFOP, TAMOP) foglalkoztatást 

elősegítő szerepéről is. A specifikus célok és a stratégiai prioritások összecsengenek a 

vizsgálatom középpontjában álló flexibilis foglalkoztatási formákkal, a szervezetek rugalmas 

viselkedésének szükségszerűségével, ezért megállapítható, hogy az állami támogatások a 

munkáltatók számára elérhetők, a kérdés csak az, hogy a vállalkozások mennyire ismerik 

ezeket a lehetőségeket, a hangsúly tehát e programok kommunikációján van. Kérdőíves 

felmérésemben vizsgálom a vállalkozások informáltságát, valamint az ilyen jellegű 

szolgáltatások iránti igényt is.  
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4.3. A KKV-K VERSENYKÉPESSÉGI TÉNYEZŐI 

4.3.1. Versenyképességi definíciók 

Bár a verseny lényegében egyidős az emberiséggel, hiszen már az ókori városállamok 

között is megfigyelhető volt a rivalizálás (Lever, 1999; Begg, 1999), előtérbe a kapitalista 

gazdaságok megjelenésével került. A versenyképesség mint fogalom azonban csak az 1980-as 

években jelenik meg először markánsan, elsősorban a Reagan amerikai elnök által létrehívott 

Ágazati Versenyképességi Bizottság működése kapcsán, melynek egyik vezetője Michael 

Porter volt (Lengyel 2000, Deák 2000). Az eredeti porteri gondolat, tudniillik hogy a 

komparatív költségek elve helyett a kompetitív előnyöket kell vizsgálni20, a '80-as, '90-es 

években már egyre több kutatás fókuszát képezte (Lengyel, 2000). Ma már elmondhatjuk, 

hogy a téma nagyszámú hazai és nemzetközi irodalommal rendelkezik, ennek megfelelően 

többféle csoportosítási lehetőség adódik (Botos, 2000). Ezek közül két dimenziót érdemes 

kiemelni: az egyik dimenzió a vizsgálati szint szerint tesz különbséget (Deák, 2000). Eszerint 

létezik vállalati, regionális és nemzetgazdasági (ország-) versenyképesség. „A vállalat 

versenyképessége az általa termelt termék versenyképességét jelenti, mely magában foglalja a 

forgalomképességét, az árversenyképességét és a költség-versenyképességét” (Botos 2000). A 

másik dimenzió a kínálati (termelési) és a keresleti (piaci) oldali versenyképességet különíti 

el. A kínálati oldali versenyképesség a költségelőnyöket jelenti, mely többletnyereségben 

vagy piaci részesedés növekedésben csapódik le (Török, 1999), a keresleti oldali 

versenyképesség pedig a terméknek a versenytársakénál jobb eladhatóságában nyilvánul meg.  

„Egy ország versenyképessége a gazdaság általános állapota és növekedési potenciálja 

alapján a globális versenyben való világpiaci helytállásra való képességet jelenti.” (GKM, 

2007. p.9.)  

A versenyképesség mérését hazai és nemzetközi vonatkozásban is érdemes megemlíteni. A 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Microsoft összefogásában évente 

megrendezett országos felmérés a versenyképesség vizsgálata során elemzi: 

 A gazdaság általános állapotát jelző mutatószámokat („szintetikus versenyképesség 

mutatók”): ezek a gazdaság fejlettségét, az élet minőségét és a környezet állapotát 

                                            
20 Porter leszűkítve a kérdést a vállalati versenyképesség megteremtése/megőrzése terén fontosnak tartotta a 
kiinduló anyagok, részegységek szállítóinak, értékesítési csatornáinak versenyképességét, valamint a piacra 
betörni kívánó termelők és potenciális helyettesítők elleni hatékony védelmet is.  
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fejezik ki, ezáltal a társadalom hosszú távú versenyképességi potenciáljának fontos 

elemei.  

 Egyéb mutatók, amelyek vagy a versenyképesség megjelenését (keresleti, output-

oldal), vagy annak feltételeit mérik (kínálati, input-oldal). Ez utóbbi tényezők 

(termelékenység, költségek és árak, üzleti környezet, adózás, oktatás, infrastruktúra, 

kutatás-fejlesztés, munkaerőpiaci és innovációs környezet) alakulását vizsgálom 

részletesen, azok közül is a témához szorosabban kapcsolódó költségek, innováció, 

infrastruktúra-jellemzők, és munkaerőpiaci tényezőket veszem górcső alá.  

A világszerte ismert versenyképességi jelentések közül hármat érdemes kiemelni – 

amelyek azonban csak általános válaszokat adnak, módszertani megközelítésük 

nagymértékben tartalmaz szubjektív elemeket: 

 IMD World Competitiveness Yearbook: 300 indikátor segítségével minősíti a világ 

50 országát, 4 szempont mentén (gazdasági teljesítmény, kormányzati hatékonyság, 

üzleti hatékonyság és az infrastruktúra fejlettsége). 

 WEF Global Competitiveness Report: az egyes országok versenyképességét két index 

(növekedési versenyképességi index – GCI, valamint üzleti versenyképességi index – 

BCI) segítségével elemzi.  

 Világbank Doing Business: adatbázisa kifejezetten a vállalatok üzleti szabályozási 

környezetének nemzetközi összehasonlításához nyújt segítséget.  

4.3.2. Magyarország versenyképességi helyzete 

Magyarországot a versenyképességet illetően kettősség jellemzi: az utóbbi 5-10 évben 

jelentős javulás mutatkozott az ún. áramlás-, vagy flow-típusú mutatók (dinamikus mutatók) 

terén, azonban az állapotjelző állomány-, vagy stock-típusú mutatók (szintmutatók) esetében 

már nem olyan kedvező a kép. A differenciáltság a versenyképességet alakító főbb területek, 

tényezők körében is megfigyelhető. Magyarországot jelenleg az új tagállamok mutatóinak és 

az EU-15 alacsonyabb fejlettségi szintű országainak (Portugália, Görögország) indikátoraihoz 

való közeledése jellemzi (GKM, 2007. p.11.). 

A kutatás szempontjából releváns területeket és azok hazai alakulását a következő, 7. 

táblázat illusztrálja: 
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7. Táblázat: A magyarországi versenyképesség meghatározó tényezői és azok alakulása 
Forrás: GKM, 2007 (saját szerkesztés) 

Terület Helyzet Magyarázat 

Költség + 

A munkaerőköltség alapú reál árfolyamindex emelkedése 

tapasztalható, valamint Mo. a K+F ráfordítások GDP-hez 

viszonyított aránya alapján is a középmezőny tagja. 

Innováció – – 

A K+F-nél is kedvezőtlenebb a helyzet az innovációval 

foglalkozó vállalatok, klaszterek és egyéb hálózatok, valamint 

a szabadalmak számának alacsony volta miatt.  

Infrastruktúra + 

Kiemelkedő a távközlési és informatikai szektorban, azonban 

különösen kedvezőtlen a helyzet a fizikai infrastruktúra 

(közlekedés) területén, mindezek alapján a középmezőnybe 

tartozunk. 

Munkaerőpiac – 

A kirívóan alacsony foglalkoztatási szint szorosan összefügg a 

feketegazdaság jelentős terjedelmével. Szerepet játszik még a 

nők alacsony gazdasági aktivitása is .   

+: emelkedő tendencia (középmezőny), ++: kiemelkedően jó (élmezőny), 
– : csökkenő tendencia (lemaradók), – –: kritikusan rossz helyzet 
 

4.3.3. A versenyképesség hazai fogalomhasználata 

A versenyképesség gyakorta használt fogalom, ennek ellenére mégsem létezik egy konkrét, 

önálló definíció, ami valószínűsíthetően a versenyképességre ható tényezők sokféleségére 

vezethető vissza. Az Európai Unió felfogása is jelentős változásokon ment keresztül, azonban 

a Versenyképességi Tanács felállítása mellett állást foglalt a versenyképesség definíciójának 

megfelelő formája mellett is. „A Versenyképességi Tanács megközelítése szerint a 

versenyképesség jelentős termelékenységnövekedésből és magas foglalkoztatottságból 

származik, ami egyidejűleg mutatkozik meg az európai vállalatok globális piacokon elért 

sikereiben és a mindenki számára magasabb életszínvonalat lehetővé tevő 

reáljövedelmekben” (Czakó, 2004).  

Magyarországon az 1999-ben létrejött Versenyképességi Kutató Központ alkotta meg a 

legteljesebb fogalommeghatározást a versenyképességre: „Egy nemzetgazdaságban azokat a 

vállalatokat tekintjük versenyképesnek, amelyek a társadalmilag elfogadható normák 

betartása mellett a számukra elérhető erőforrásokat minél nagyobb nyereségfolyammá 

képesek transzformálni, képesek a működésüket befolyásoló környezeti és a vállalatukon 

belüli változások észlelésére és az ezekhez való alkalmazkodásra annak érdekében, hogy a 
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nyereségfolyam lehetővé tegye a tartós működőképességüket.” (Chikán, Czakó, Zoltayné, 

2002.) 

Chikán kutatásai szerint (2002) „A nemzetgazdaság versenyképességének alapját a 

vállalati szféra eredményessége jelenti. A nemzetgazdaság makrogazdasági mutatókkal 

jellemezhető versenyképessége mögött a vállalatok versenyképességének pozitív változását 

látjuk.” Az alábbiakban sorra veszem a versenyképesség befolyásoló tényezőit, azok 

alakulását, bár hozzá kell tenni, hogy Chikán et al. (2002. p. 41.) véleménye szerint egyre 

növekvő mértékben differenciáló tényező a vállalatok és menedzserek gazdálkodás-

módszertani felkészültsége, amelynek mutatószámait jelen disszertáció nem tárgyalja 

részletesen. A versenyképesség akadályozó tényezőit vizsgálva a felmérések alapján az derül 

ki, hogy a felsővezetőkből továbbra is hiányzik az offenzív menedzseléshez szükséges 

kockázatvállalási hajlandóság és az ötletek képviselésének képessége (Chikán-Czakó, 2002. 

p. 46.). A szintén kritikusnak számító informatikai infrastruktúra fejlettsége ugyan lehetővé 

tenné, hogy az IT alapú alkalmazások a vállalati értékteremtésben fontos szerepet játszanak, 

de még nem érték el azt a szintet, hogy a vállalati alapképességek (és így a versenyképesség 

kívánt szintjének) meghatározó tényezői legyenek.  

Manapság a regionális versenyképesség a gondolkodás homlokterében van, azonban a 

mikro- (vállalati) szintű versenyképesség vizsgálata hiányzik. Ezt a hiányt pótlandó 

Magyarországon 2006-ban két, egymástól független kutatás indult. Chikán és szerzőtársai 

mellett egy jelentősen kisebb (100 elemű), a Dél-Dunántúli Régió kis- és középvállalkozásait 

tartalmazó minta alapján Márkus és szerzőtársai (2006) olyan versenyképességi indexet 

határoztak meg, melynek elemei közé a kutatás-fejlesztés, célpiac(ok) alakulása, 

változásokhoz való viszony, marketing-költségvetés aránya, stratégiai szövetségben való 

részvétel, fluktuáció tartozott. Ezek közül számomra a változásokhoz való viszony, valamint a 

fluktuáció hordozott többletértéket, ennek alakulását követtem nyomon a kutatásban.  

A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója szerint (Márkus et al, 2006): „A 

kisvállalkozások versenyképességét alapvetően az határozza meg, hogy milyen módon és 

mértékben képesek reagálni a nagyvállalatok magas fokú hatékonysága által támasztott 

kihívásra. A magyar gazdaságot ebben a tekintetben az jellemzi, hogy a kis- és 

középvállalkozások számos területen alakítottak ki olyan eszközöket, amelyek versenyképessé 

teszik őket a nagyvállalkozásokkal, illetve egyre nagyobb mértékben tudnak élni ilyen 

módszerekkel.” Ezek közül a legfontosabbak a következők: 
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 A kis- és középvállalkozások nem minden esetben tudják saját szervezeteiken belül 

gazdaságosan működtetni a gazdálkodásukhoz elengedhetetlenül szükséges 

menedzsment funkciókat, ezeket inkább külső „beszállítóktól” vásárolják. A 

munkamegosztásnak ez a fejlődése alapvetően járul hozzá ahhoz, hogy a 

kisvállalkozások megtartsák, esetenként javítsák versenyképességüket a 

nagyvállalkozásokkal és a külföldi konkurensekkel szemben. 

 A kis- és középvállalkozások számára a hálózatosodás az egyik legalkalmasabb 

eszköz a méretgazdaságossági hátrányok csökkentésére, mérséklésére. A magyar kis- 

és középvállalkozások hálózati szerveződése az ország általános gazdasági 

fejlettségének megfelelő mértékű, és növekvő tendenciát mutat. 

 Az elmúlt években jelentősen nőtt az információs technológia használata a kis- és 

középvállalkozások körében. Miközben a kilencvenes évek végén a számítógépet 

használó kisvállalkozások aránya nem haladta meg az egyharmadot, 2005-re ez a 

szám kétharmad fölé került. Ennél is gyorsabban nőtt az Internet-kapcsolattal 

rendelkező vállalkozások aránya, ami már csak az alkalmazott nélküli vállalkozások 

körében marad el a 30%-tól, és már a kisvállalkozások között is 80% fölött van. Az 

információtechnológiák használatának gyors terjedése fontos esélyt ad a 

kisvállalkozások versenyhátrányának csökkentésére. 

 Az elmúlt 4-5 évben jelentősen bővültek a kis- és középvállalkozások külső 

finanszírozási forrásai, a mikro-, kis- és középvállalati szektor banki finanszírozása 

dinamikus fejlődést mutat. Ebben a folyamatban a kereskedelmi bankok piaci hitelei 

játszották a fő szerepet. A fejlődést elsősorban az tette lehetővé, hogy a kereskedelmi 

bankok új, a korábbiaknál alacsonyabb költségű hitelbírálati és adósminősítési 

eljárásokat dolgoztak ki, miközben a hitelképes kisvállalkozások száma is nőtt. A 

kockázati tőke, és más pénzügyi eszközök kínálata is javuló tendenciát mutat. A 

jelenlegi fejlődési dinamika alapján valószínűleg a következő években csökkenni fog 

a fejlett piacgazdaságokbeli és a hazai kis- és középvállalkozások pénzügyi 

közvetítésben való részvétele közötti különbség. 

A Világbank Doing Business 2004 adatbázisát felhasználva Borsi (2005) más 

csoportosításban említi a versenyképességi tényezőket: A vállalati szinten értelmezett 

versenyképességnek két eredőjét különbözteti meg: a költség-versenyképességet valamint a 

minőségi versenyképességet (ebben a vonatkozásban a versenyképesség hordozója az 

innováció). Véleménye szerint meghatározó, ún. sikertényezők a vállalkozások indítási 
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körülményei (vállalkozási szabályozási környezet), a munkaerőpiac rugalmassága, az 

ingatlanbejegyzés, a hitelfelvétel, a befektetővédelem, a szerződések teljesítésének 

kikényszeríthetősége, a vállalkozások megszüntetése, valamint a korrupció.  

A számomra érdekes munkaerőpiaci rugalmasság tekintetében meg kell említeni, hogy a 

munkaerőpiaci szabályozás az, aminek erőssége és hatásfoka befolyásolja a rugalmas 

működést. A foglalkoztatás rugalmatlanságának indexe az alábbi három – 0-100 fokozatú 

skálán képzett – részindex átlagát jelenti:  

 A munkaerő-felvétel nehézségének mutatója: azt méri, hogy a határozott időszakra 

szóló munkaszerződésekre milyen korlátozások vannak érvényben illetve hogy a 

minimálbér hogyan viszonyul az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott-értékhez. 

 A munkaórák rugalmatlansági mutatója: azt méri, hogy például korlátozott-e az 

éjszakai műszak vagy a hétvégi munkavégzés, hány napból áll a munkahét, milyen 

feltételekkel lehet túlórában dolgoztatni, mennyi a fizetett szabadság. 

 A munkaerő-elbocsátás nehézségének mutatója: azt méri, hogy létszámfelesleg 

esetében el lehet-e könnyen bocsátani a munkavállalót, kell-e szakszervezetet, 

minisztériumot stb. értesíteni egyéni illetve csoportos elbocsátások esetén, kell-e 

szakszervezeti stb. jóváhagyás az elbocsátáshoz, előírja-e törvény a képzést és az 

áthelyezést elbocsátás előtt, és léteznek-e elsőbbségi (sorrendi) szabályok 

leépítéseknél illetve munkaerő-felvételnél. 

Magyarország (lásd 12. ábra) e szempontrendszer alapján közepesen merev munkajogi 

szabályozást alkalmaz, ezzel a középmezőnyben helyezkedik el, míg az európai nagyhatalmak 

szinte kivétel nélkül rugalmatlan szabályozással jellemezhetők (Borsi, 2005). 
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12. ábra: A foglalkoztatás rugalmatlansági indexei Európában, 2004. (%) 

Forrás: Világbank Doing Business in 2004 

Viszt 2002. évi GKI kutatásában a munkaerőköltségek versenyképességi szerepét 

vizsgálta, és megállapította, hogy a létszámban növekvő KKV-knál újfajta tendencia 

jelentkezik. Megfigyelései alapján állítja, hogy a költségmegtakarítás érdekében alkalmazott 

„számlázás” helyett a dolgozókat egyre inkább főállású alkalmazottként foglalkoztatják. 

Valószínűsíthetően a hatóságokkal való konfliktusok megelőzése érdekében teszik ezt, 

valamint hogy kiküszöböljék a nem legális kifizetésekből származó kockázatokat. A kutatás 

eredménye volt továbbá, hogy a vállalkozások a munkaerőköltségek csökkentését – ha erre 

versenyképességi okokból szükség lenne – a létszám csökkentésével igyekeznek megoldani.  

A keresetek emelésére irányuló nyomás hatásainak kivédésére a vállalkozások a 

létszámcsökkentés mellett (újfajta foglalkoztatási formák terjedésével) a kvalifikáció 

emelésével (a munkafolyamatok technikai színvonalának emelése mind a fizikai, mind a 

szellemi foglalkozásoknál felgyorsul) válaszolnak. A munkaerővel való takarékosság 

különösen a KKV-k esetében hozza azt az eredményt, hogy a beosztottak kettő vagy még több 
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funkciót töltenek be egyszerre, ehhez pedig egyre több és magasabb műveltségű, szaktudású, 

kompetenciájú emberre lesz szükség.  

Papanek-Borsi-Tompa (2007) kutatásukban az elért teljesítményhez szükséges 

munkamennyiséget tanulmányozták, és megállapították, hogy bár a nemzetgazdaságok 

teljesítményével nincs szoros kapcsolata, kétségtelen, hogy a munkaerőpiac jellemzői 

erőteljesen befolyásolják a gazdaságok teljesítményét. 

A vállalkozási teljesítmények alapján (1 vállalkozásra jutó árbevétel, vagy pl. az 1 

alkalmazottra jutó bruttó hozzáadott érték) vállalkozásaink jelentősen elmaradnak európai 

uniós versenytársaikhoz képest.21 Jelenleg a középvállalati szektor mind az Európai Unióban, 

mind Magyarországon a termelékenységi és gazdaságossági mutatókat vizsgálva jelentősen 

elmarad a nagyvállalkozásoktól. Mindez felhívja a figyelmet a középvállalatok támogatására, 

fejlesztésére. Emellett a munkaerőköltségben paritáson vagyunk az európai uniós 

vállalkozásokkal összehasonlítva. Ami az átlagos méretet illeti, a 4 fős magyarországi 

vállalkozási átlagméret alacsony értéke abból ered, hogy „mind a nyugdíjas, mind a 

mellékfoglalkozású, valamint a szellemi önfoglalkoztatók – részben kényszerből – preferálják 

az alkalmazotti státusznál „adókímélőbb” vállalkozási formákat” (Dezsériné 2002). Ennek az 

állításnak azonban ellentmondanak a hazai atipikus foglalkoztatási formák jelenlétét vizsgáló 

kutatások.  

4.3.4. A kis- és középvállalkozások stratégiai helyzete 

A magyarországi KKV-k helyzetének összefoglalásához a stratégiai menedzsmentben 

alkalmazott SWOT-mátrixot hívtam segítségül, melyhez irodalomkutatások alapján22 az 

alábbi jellemzőket soroltam: 

A magyar vállalkozási struktúra pozitív belső tulajdonságai, azaz erősségei: 

 Magas fokú és gyors alkalmazkodó képesség; 

 Képzett, kreatív munkaerő; 

 A GDP folyamatos növekedése a 90-es évek közepétől; 
                                            
21 Ugyanezen mutatók számítása már 2001-re vonatkozóan is megtörtént, az elmaradás ott is hasonló mértékű 
volt. Az elmaradás tehát változatlanul nagymértékű az akkori reményekkel ellentétben. (Kisvállalkozás-
Fejlesztési Intézet, 2002) 
22 Piacgazdaság Alapítvány (2002): A kis- és középvállalkozói szektor helyzete az európai integráció tükrében 
p. 10., Buzás et al. 2003. Kis- és középvállalkozások a változó gazdaságban p. 30. Kállay és Imreh 2004. A kis- 
és középvállalkozás-fejlesztés gazdaságtana p. 237., Hoványi, G. (2001): Globális kihívások – 
menedzsmentválaszok. KJK., Budapest. Balint, A.: Merre tovább középvállalkozások? – stratégiai lehetőségek a 
vállalkozásátadás folyamatában, Ph.D. értekezés, 2006., pp. 36-37. Figyelő, 2003. február 20. p. 20. 
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 Kompetitív környezetben szerzett tapasztalatok; 

 Magas szintű külföldi tőkebefektetés; 

 A vállalkozások évenkénti cserélődésének mérséklődése; 

 Javuló foglalkoztatottság (jórészt a növekvő beruházások eredményeképpen).  

 

Negatív belső jellemzők keresésekor egyrészt a már fent említett – számszerű adatokkal 

alátámasztott – tulajdonságokra, másrészt a köztudatban élő és meghatározó tényezőkre 

támaszkodtam, ezek az alábbiak: 

 Az EU-tól jelentősen elmaradó jövedelemtermelő képesség, és jóval meghaladó, 

magas munkaerőköltség, jövedelmi elmaradások; 

 Tőkehiány, hitelhez jutási nehézségek; 

 Hiányzó középvállalkozói réteg („Missing Middle” – a „Hiányzó Közép” 

problematikája); 

 Méretből adódó alacsonyabb munkatermelékenység; 

 A termelés elmozdulása az alacsonyabb hatékonyságú területek felé; 

 Elégtelen információs hálózat, gyenge tájékoztatás; 

 A modern menedzseri ismeretek, képességek (nyelvtudás), és a rugalmasságban való 

gondolkodás hiánya. 

Lehetőségekként azonosítottam azokat a külső tényezőket, amelyeket egyrészt az EU 

csatlakozás hozott, másrészt a globalizáció, mint környezeti jellemző eredményez: 

 Külföldi tőke növekvő érdeklődése; 

 Uniós pályázati lehetőségek, uniós pénzek elnyerése; 

 Nagyobb piac (áru-, szolgáltatás-, munkaerő-, stb.), távoli piacokon való megjelenés, 

ill. új beszerzési lehetőségek; 

 A termelés elmozdítása a nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező tevékenységek 

felé; 

 Összefogás a nagyobb versenyben való helytálláshoz (hálózatosodás23) és a 

nagyvállalatokkal szembeni versenyhátrány leküzdéséhez; 

                                            
23 Liebner (2001) szerint „a hálózatok átalakítják a vállalatok tevékenységét és belső kapcsolatait…Ez a folyamat 
az erőforrások megszerzésének és a növekedés megvalósításának új eszközeivel együtt új, változékony, és 
rugalmas vállalatformák kialakulását eredményezi”. (OMIKK Vállalati szervezés 2001/4.) 
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 Modern vállalatirányítási módszerek, menedzsment ismeretek (európai best practice-

ek) elsajátítása, új vállalkozói generációk megjelenése; 

 Új, korszerű technika lehetőségeinek kihasználása a termelékenység növelésére; 

 Pénzáramlások felgyorsulása.  

 

Végül a veszélyek azonosítása következett: ennek során azokat a külső fenyegető 

tényezőket igyekeztem elemezni, amely a jelenlegi gyengeségeink eredményeképpen, ill. a 

globális versenypozíció romlását okozó környezet által képeznek veszélyforrásokat: 

 Külföldi multinacionális vállalatok és KKV-k megjelenése a piacon; 

 Duális gazdaság kialakulása a KKV szektor további leszakadása következtében; 

 Nagyvállalati szektort támogató adópolitika; 

 Infrastruktúra (közlekedési, informatikai) nem kellően gyors fejlődése; 

 Magas KKV-érzékenységű társadalmi-politikai konfliktusok valószínűségének 

növekedése; 

 Fejlesztések, beruházások kockázatának növekedése.  

Egyes kutatások szerint integráló, újfajta vállalattípusok megjelenése is várható, melyek a 

globális környezeti változások következményeként jönnek létre. A hazai, nemzetközi és 

multinacionális vállalatok mellett ugyanis már megjelent az erőforrásokat globális alapon 

elosztó globális vállalatok, valamint az optimalizálásra törekvő transznacionális vállalatok 

fogalma (Fülöp, 2001). További jelentős változatot jelenthet, hogy a vállalatok hálózatokként 

jelennek meg. Hoványi (2001) szerint ezeknél a rugalmas – bár a gyors átalakulások 

következtében instabil – vállalatoknál (tagvállalatai közül mindenki azzal foglalkozik, ami az 

alapvető kompetenciái közé tartozik) a KKV-knek sajátos szerepük lesz a vállalatok 

nagyságrendi szerkezetének átalakulása eredményeképpen. Ahogy azt a 13. ábra is mutatja, az 

egyik pólust a tőkét koncentráló multinacionális óriásvállalatok, kooperációk jelentik, a 

másikat pedig a rugalmas, viszonylag alacsony költségszinttel operáló kis- és 

középvállalkozások.  
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13. ábra: Kis- és középvállalkozások helye a vállalati rendszerben 

Forrás: Hoványi, 2001 
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5. A MUNKAERŐPIACI RUGALMASSÁG 

5.1. TÖRTÉNELMI VÁLTÁSOK A FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN  

A múlt század kezdetétől a 70-es évekig a fejlett országok iparát stabil, időhatárok nélküli 

foglalkoztatás jellemezte, mely leginkább a fordista tömegtermelés logikáját tükrözte. Ebben 

a termelési modellben a nagyvállalatok nagyszámú, alacsony képzettségi szintű, speciálisan 

egy-egy munkafeladatra vagy -folyamatra kiképzett munkavállalót alkalmaztak. A munkások 

tevékenysége többnyire egy-egy tevékenység, feladat rutinszerű ismétlésében merült ki, 

melynek következtében ezek az emberek az idő múlásával mind jobban és jobban 

elsajátították, és egyre hatékonyabban látták el a feladatukat. A vállalatok ezért úgy 

gondolták, hogy az elsődleges cél az ilyen alkalmazottak hosszú távú foglalkoztatása, hiszen 

ezzel hozzájárulnak a vállalat termelékenységének hosszú távú növeléséhez (Szabó-Négyessi, 

2004). 

A foglalkoztatást ebben a felfogásban térben is rögzítették: a munkavégzés – különösen az 

iparban – egy meghatározott vállalat, meghatározott telephelyéhez kötődött, a munkavállalót 

nem lehetett tetszőlegesen mozgatni, hiszen szerződése egy adott telephelyre szólt. A 

munkavállaló magánéletét is ennek megfelelően alakította, ennek következtében ugyanazt a 

munkakört nem tudta volna rövid időn belül egy másik földrajzi helyen elvállalni. 

A hetvenes évektől azonban a rugalmasság követelménye egyre erőteljesebben jelentkezett 

a munkavégzés mindennapjaiban, a gazdaságirányításban, a munkavállalók és munkáltatók 

kapcsolatában. A technológiai és infrastrukturális fejlesztések, a munkaszervezési 

megoldások, a vállalati irányítási rendszerek is már a rugalmasság jegyében alakultak (Makó 

és Simonyi, 2003). D’Aveni (1994) szerint a legtöbb vállalat „hiperversenytársakkal” néz 

szembe, akik „új versenyelőnyöket fejlesztenek ki, melyek lerombolják, értelmetlenné teszik, 

vagy semlegesítik az iparágvezető előnyeit, egyensúlytalanságban és zűrzavarban hagyva a 

piacot.” Ilyen környezetben két feladat kerül a vállalatok fókuszába: egyrészt a lehető 

legrövidebb idő alatt kell reagálniuk a változó piaci igényekre, másrészt egyre inkább oda kell 

figyelniük a költségeikre. A gyors változásokra való költséghatékony reagálást a vállalatok 

részben a tevékenységkihelyezés (outsourcing) révén tudják megoldani – ilyenkor a vállalati 

folyamat egészét vagy nagy részét más gyártókhoz delegálják – részben pedig saját 

termelésük rugalmasabbá tételével adhatnak megoldásokat pillanatnyi erőforrás-problémáikra. 

Az új gazdaságban egyre inkább a tudás válik a versenyelőny forrásává, az anyagi 

folyamatok jelentősége visszaszorulóban van, a hozzájuk kapcsolódó hagyományosan 
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értelmezett alapvető versenyelőnyök leértékelődése figyelhető meg. Az ismétlődő-, 

rutinfeladatok háttérbe szorulása, s az egyre kevésbé fontos vállalatspecifikus (csak egy adott 

vállalatnál értéket jelentő) tudás egyre kevesebb okot szolgáltat arra, hogy a vállalat hosszabb 

időre magához kösse a munkavállalót. A vállalatok egyre kisebb kötöttségekre, a 

munkavállalók vállalattól való eloldozására törekednek (Szabó-Négyessi, 2004). 

5.2. A RUGALMASSÁG DEFINÍCIÓJA ÉS TÍPUSAI 

5.2.1. A rugalmasság kategóriái 

Jelen értekezés célja a rugalmasság munkaerőpiacon történő alkalmazásának kutatása, 

melynek első lépése a rugalmasság tartalmi meghatározása. Neves szakemberek szerint a 

rugalmasság egy olyan mechanizmus, amely a versenyképesség növelését és az üzleti 

környezet változásaihoz való alkalmazkodást segíti elő (Pinefield és Atkinson, 1988). A 

rugalmasság bevezetése hozzásegít a munkaerőpiaci kereslet és kínálat nagyobb 

összhangjához és ezáltal növekvő eredményességet, valamint termelékenységet ígér. Jelen 

állítás elsőre túlságosan általánosnak tűnik, több más jellemzőre is igaz lehet, ezért a fogalom 

szűkebb értelmezésére törekszem. Dahrendorf (1995) szerint: „A rugalmasság először is a 

merevségek felszámolását jelenti…” „…a rugalmasság pedig egyre inkább a munkaerőpiaci 

költségek lazítását jelenti. A felvétel és az elbocsátás lazábbá válik, a bérek felfelé és lefelé 

egyaránt elmozdulhatnak, egyre több a részmunka és határozott idejű munkaszerződés, a 

dolgozóktól egyre inkább elvárt a munkahely, a munkaadó vagy a munkavégzés helyszínének 

változtatása…” „…A rugalmasság azt is jelenti, hogy mindenkinek el kell fogadnia a 

technológiai változásokat. Piaci terminusokban, a rugalmasság képesség arra, hogy egy adódó 

alkalomra rámozduljanak, amikor megnyílik, és azonnal visszavonuljanak, amikor a korábbi 

lehetőségek bezárulnak.”  

A témával foglalkozó irodalomban megoszlanak a vélemények a munkaerőpiaci 

rugalmasság típusait illetően, ezért a továbbiakban használt fogalmak tisztázása érdekében 

célszerű ezeket röviden áttekinteni:  

1. Dahrendorf két rugalmassági típust különböztetett meg:  

 Egyrészt utal az egyéni munkavállalók napi alkalmazkodásában, a változások 

elfogadásában megnyilvánuló un. szubjektív rugalmasságra, de az adózásban, a 

technológiai fejlesztésben, a marketingben megnyilvánuló un. objektív rugalmassági 

feltételekre is.  
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 Másrészt megkülönbözteti az olcsó bérű dolgozókra és a munkaerő azonnali, piaci 

lehetőségek szerinti elbocsátására, felvételére, vagy ha kell, mobilitására épített 

munkaerőpiaci rugalmasságot (külső, munkaerőpiaci rugalmasság), a magasabb 

képzettségen és tudáson alapuló, technológiai fejlesztéssel és minőségi termeléssel 

elérhető gazdasági alkalmazkodás (belső, funkcionális rugalmasság). A téma 

feldolgozásakor leginkább erre a megközelítésre támaszkodunk. Az ehhez tartozó 

rugalmassági stratégiákat a 8. Táblázat tartalmazza: 

8. Táblázat: A rugalmassági stratégiák típusai 
Forrás: Makó-Simonyi, 2003 

Rugalmassági stratégia 
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Minősítő jelzőkkel leírható 
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(external flexibility) 

Reductive flexibility 

Foglalkoztatási szerződések 

(határozott időre, rövid távra 

szóló szerződések, szezonális 

munka, helyettesítések) 

Productive flexibility 

Termelési rendszerek 

(alvállalkozások, bedolgozás, 

távmunka, kihelyezés, 

önfoglalkoztatás, regionális 

munkamegosztás) 

Belső eszközökkel 

(internal flexibility) 

Temporal and/or financial 

flexibility 

Munkaidő- és bérmegállapodások 

(részmunka, túlmunka, 

szabadságolások, 

műszakbeosztások) 

Organizational flexibility 

Munkaszervezetek 

(autonómia, munkakörgazdagítás, 

felelősségvállalás és 

elkötelezettség növelése, 

csoportmunka, részvétel) 

 

2. A NEDO (National Economic Development Office, 1986) felosztása szerint három fő 

rugalmassági forma ismeretes, ezek lényege a következő: 

 A numerikus rugalmasság a munkaerő létszámának ill. a ledolgozott munkaórák 

számának munkaerőpiaci igényekhez való illesztésére utal. Ennek kétféle típusa 

található meg: Neumann és Nacsa (2003) szerint külső, numerikus flexibilitás alatt 

lényegében a munkaerő felvételének és elbocsátásának üzleti és szezonális ciklusokat 

követő rendjét, míg belső numerikus flexibilitáson a már alkalmazásban lévő 

munkavállalók munkaidejét, munkarendjét és munkaszerződésének típusát érintő 

változásokat értik.  

 A funkcionális rugalmasság a munkatársak új feladatainak meghatározását takarja, a 

munkakörök - igényszintek szerinti - újrafelosztásával (Mutari és Figart, 1997). A 

funkcionális rugalmasság tehát szintén a már meglévő munkaerő-állományt érintő 
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intézkedéseket takarja, elsősorban a foglalkoztathatóság javítását, pl. több munkafázis 

betanításával, illetve rugalmas munkaszervezet létrehozásával.  

 A bérezési rugalmasság lényege, hogy a bérszerkezetet a gazdasági és 

versenyképességi követelmények változásaihoz igazítják (Rix, Davies, Hare és 

Cobbold, 1999).  

3. Atkinson és Meager formailag és tartalmilag is megtartotta a három kategóriát, 

azonban ezt egy új rugalmassági típussal egészítette ki, ez a tevékenységek kihelyezése:  

 A kihelyezés (outsourcing) olyan megoldás, amelyben a cégek a fő tevékenységi 

körbe nem tartozó (belül nem gazdaságosan megoldható) funkciókat kiszervezik a 

vállalatból, azt feltételezve, hogy ez a stratégia csökkenti működési költségeiket.  

4. Atkinson (1984) hasonló megközelítést használt a Rugalmas Vállalat koncepciójának 

megalkotásakor is. A bérezési, ill. kihelyezési rugalmasságot összevonta, és nagyobb 

kategóriává szélesítette, majd a pénzügyi rugalmasság nevet adta neki. Ez a modell is alapját 

képezi a téma részletesebb tárgyalásának. 

5.2.2. A Rugalmas Vállalat koncepciója 

A munkaerőpiaci rugalmasság általános definíciója a következő: olyan üzleti cél, melynek 

lényege a változó környezeti igényekre történő – a hagyományos foglalkoztatás melletti 

megoldásnál – gyorsabb, eredményesebb és hatékonyabb válaszadás. Ez pedig különböző 

útvonalak választásával érhető el, melyeket rugalmas munkavégzési gyakorlatnak nevezünk. 

A rugalmas munkaformákat leíró legismertebb modellt Atkinson alkotta meg 1984-ben, 

melyben a Rugalmas Vállalat (Flexible Firm) koncepcióját brit vállalatokkal kapcsolatos 

megfigyelésekre és empirikus kutatásokra alapozta. Atkinson szerint a vállalatok három 

típusú rugalmasságra törekedhetnek:  

(1) Funkcionális rugalmasság: a munkatársak képesek a szervezeten belül különböző 

feladatok és funkciók ellátására. Mindez olyan munkaerő-állományt feltételez, 

amely a különböző területekre vonatkozó képzésekben részesül, mélységében ismeri 

a céget, a folyamatait és uralkodó kultúráját. Olyan gyakorlatról van tehát szó, amely 

mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára előnyöket jelent, és végső soron 

olyan munkaerő-állományt eredményez, amely a külső környezet gyors 

változásaival felveszi a versenyt. Fekete (1999) is a folyamatos (tovább)képzés 

jelentőségét hangsúlyozza, a „mélyművelésű” specialista szakemberek mellett 

szerinte is szükség van az univerzális, többszakmás, humán erőforrásra.   



 65 

(2) Numerikus rugalmasság: a vállalat képes meglévő munkaerő-állományát rövid időn 

belül növelni vagy csökkenteni, annak érdekében, hogy a munka ellátásához 

szükséges és a gazdaságosan alkalmazható alkalmazotti gárda közötti összhangot a 

lehető legnagyobb mértékben megvalósítsa. Ez a fajta rugalmasság leginkább a 

különböző szerződéses formákkal, ill. a munkaidő változtatásával érhető el.  

(3) Pénzügyi rugalmasság: a jövedelmek és a bérköltségek területén való flexibilitás, 

melynek fókuszában az egyéni és szervezeti teljesítmény áll. Ez a fajta rugalmasság 

főként a különböző bérezési politikák, nyereségelosztó politikák, ill. hasonló 

módszerek révén érhető el.   

Mindezeket alapul véve Atkinson szerint a vállalatok felépítése a hagyományos 

hierarchikus szerkezet helyett egy több rétegből álló struktúrát mutat. Kutatásai alapján a 

vállalathoz különböző erősséggel kötődő csoportokat, és azokhoz kapcsolódó, eltérő emberi 

erőforrás menedzsment stratégiákat különböztet meg, melyek a 14. ábrán láthatók.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

14. ábra: Atkinson "Rugalmas vállalat" modellje 
Forrás: Atkinson, 1984 
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Kifelé haladva, a két periférikus csoportnak már lazább a céggel való kapcsolata. Az első 

periférikus csoportot alkothatják azok az állandó, stabil munkavállalók, akiket speciálisabb 

munkakörük révén nem ösztönöznek kompetenciáik vertikális ill. horizontális kiterjesztésére 

a cégen belül. A második periférikus csoport esetében beszélhetünk a határozott munkaidős-, 

részmunkaidős-, vagy éppen gyakornoki idejüket töltő munkavállalókról: ők a numerikus 

rugalmasság alanyai.  

A külső burkot alkotó szereplők szintén a vállalat tevékenységét segítik, számukra 

végeznek munkát, bár közvetlen szerződéses kapcsolatban nem állnak velük. Ilyenek a 

munkaerő-kölcsönző cégektől érkező munkavállalók, alvállalkozók, vagy a kihelyezett cégek 

munkatársai. A munkavégzés e formái lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a fő 

tevékenységi körükön kívül eső pozíciókba szakembereket, specialistákat ültessenek, a 

kiegészítő tevékenységeket (szállítás, takarítás, könyvelés, stb.) arra szakosodott cégekkel 

végeztessék el.  

Jelen értekezésben az alapkoncepcióm egyik fő elemét a fenti Rugalmas Vállalati modell 

KKV-kra való alakítása jelenti. Feltételezéseim szerint ugyanis a kis- és középvállalkozások 

esetében ez a modell nem jelenik meg ilyen komplexitásban.  

5.3. A RUGALMASSÁG TÍPUSAINAK JELLEMZŐI 

Az alábbiakban a munkaerőpiac rugalmasságát kísérő tényezőket tárgyalom, melyek között 

megtalálhatóak a vállalat teljesítményét pozitív, de ugyanúgy negatív módon befolyásolni 

képes elemek. (Ezek vizsgálata során e helyen nem térek ki a rugalmasság egyénekre, 

személyzeti ügyekre, ill. a társadalomra gyakorolt hatásainak elemzésére.)  

 Funkcionális rugalmasság: alkalmazása mellett szóló nyomós érvként jelentkezik az a 

tény, hogy az alkalmazotti kör képességét tekintve multifunkcióssá válik és a 

képzések, fejlesztések révén sokrétű feladatmegoldásra lesz alkalmas (O’Reilly, 

1994). Ez azt jelenti, hogy a széleskörű kompetenciák elsajátítása által a munkatársak 

mások munkáját ugyanolyan magas színvonalon képesek elvégezni, mint a sajátjukat, 

és könnyebben birkóznak meg a változásokkal is. Ennek következtében a vállalat 

könnyebben alkalmazkodhat mind az előre nem látható mindennapi szituációkhoz, 

mind a környezetben előálló változásokhoz. A funkcionális rugalmasság egyik 

eredménye lehet a motiváció területén elért fejlődés is, melyet leginkább a 

munkakörök áttervezésével (rotáció, munkakör-gazdagítás) érhetnek el, hiszen ezáltal 

a pozíciók többféle feladatot, nagyobb autonómiát és felelősséget kínálnak, és 
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kevesebb rutinmunkát igényelnek. Albizu (1997) szerint a funkcionális rugalmasság a 

szervezetben található nagyszámú hierarchiaszintet is csökkentheti, és ennek 

következtében sokkal jobban működő kommunikációt, valamint gyorsabb reagálást 

eredményez. A vonalbeli menedzserek számának redukálásával pedig alacsonyabb 

költségszint és kevesebb adminisztratív teher jellemezheti a működést. Másik oldalról 

a funkcionális rugalmasság jelentős humán tőke (főként képzési-fejlesztési) 

beruházásokat igényel, valamint a munkáltató és munkavállaló közötti folyamatos 

kommunikációt feltételez. Fennállhat a veszélye továbbá a munkatársak – a 

tudásfelhalmozás és a karrier közötti összhang hiánya miatt fellépő -  

elégedetlenségének, vagy esetleg elvándorlásának (tudásmonopólium elvesztése). 

Végső soron az alkalmazottak ill. érdekképviseleti szervek körében is ellenállást 

válthat ki a munkakörök határainak ilyen módon történő kitolása.  

 Numerikus rugalmasság: erről a típusú rugalmasságról mindenképp megemlítendő, 

hogy – a munkaerőköltségek redukálása révén – nagyban hozzájárulhat a vállalati 

profit növeléséhez. Megállapítható, hogy nem csak az alacsonyabb közvetlen 

munkaerőköltségek ösztönzik a vállalatokat a nem állandó munkavállalók 

alkalmazására (Heather et al, 1996), hanem az a megtakarítás is, amely abból a 

tényből fakad, hogy ezek a munkavállalók korlátozott szolgáltatásokra és 

járandóságokra jogosultak (pl. nyugdíjjárulék vagy betegszabadság). Ezenkívül az 

ilyen munkaerő esetében a szerződések megszüntetése is sokkal egyszerűbb és 

költségét tekintve is kedvezőbb a vállalatok számára (Bielensky et al., 1992; Curson, 

1986). A numerikus rugalmasság révén a nyereségesség tisztán nem növelhető, de a 

munkáltatók – nagyobb szabadságfokuk miatt – a munkaerőköltségek egy részének 

változóvá tételével könnyebben kezelhetik az ügyfelek változó igényei miatt 

felmerülő fluktuációt (Nollen, 1996). A határozott idejű foglalkoztatás különösen 

vonzó lehet azon vállalatok számára, akik olyan speciális projekteken dolgoznak, 

melyek időtartamára vonatkozóan pontos információkkal rendelkeznek. Az ilyen, és 

hasonló – nem állandó – munkaerő eredményesen mozgatható a szervezet falain 

belül, az éppen aktuális igényeknek megfelelően. Abban az esetben, amikor kevésbé 

gyakori, de nagy fontosságú és magas specializáltsági fokú munkakör esetében 

alkalmazzák ezeket a rugalmas munkavégzési formákat, a bérjellegű kiadások 

sokszor az állandó munkaerő-állomány bérköltségeit is meghaladják. Ez növeli a 

bérkifizetések összegét – noha csak átmenetileg –, valamint az állandó alkalmazottak 

neheztelését eredményezi, ami összességében a vállalat nyereségességére negatív 
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hatással lehet. A menedzseri és a beosztotti szint közötti kommunikáció nem 

megfelelő működését is a módszer negatívumai között tartják számon (Hunter és 

McInnes, 1992). A nem állandó munkatársak alacsony elkötelezettsége szintén 

komoly problémákat okozhat a szervezetben, hiszen a magas munkaerő-forgalom 

magasabb toborzási költségeket ill. nagyobb időszükségletet indukál. Az ezzel 

foglalkozó szakemberek megemlítik a munkavállalók egészségére és biztonságára 

vonatkozó félelmeiket is, mely a munka betanulására fordított arányaiban kis idő 

eredményeként adódik, ezt támasztja alá a munkahelyi balesetek magas száma is a 

nem állandó munkavállalók körében.  

 Pénzügyi rugalmasság: a változó bér kínálta pénzügyi rugalmasság mellett szóló 

legfontosabb érv, hogy a fókuszba a vállalati teljesítményt helyezi, ill. ezt bontja le 

csoport-, és egyéni szintekig, ehhez pedig szorosan társítja a hozzáadott érték 

fogalmát. Amennyiben a bérszerkezet kialakítása megfelelő és következetes, ez 

közvetlen hatással lehet az alkalmazottak motivációjára és az egyéni ill. csoportszintű 

termelékenységre. Ez a politika a bérköltségek felett nagyobb ellenőrizhetőséget 

kínál, hiszen a bérszinteket és -szerkezeteket a vállalat igényeihez igazítja. Ezáltal a 

bérezési stratégia teljes mértékben követheti az üzleti stratégiát, ahelyett, hogy a 

külső szabályozóknak megfelelően viselkedne (White, 1996). A változó bérek 

adminisztrációja ugyanakkor nagyobb terhet ró a munkatársakra, hiszen külön erre 

kifejlesztett menedzsment rendszert igényel (pl. teljesítményértékelési rendszer 

működtetése), ezenkívül bonyolultabbá és pontatlanabbá teszi a munkabérrel 

kapcsolatos elszámolásokat. Továbbá, a változó bér önmagában nincs szignifikáns 

hatással a teljesítményre, kivéve akkor, ha a jövedelem túlnyomó részben ilyen 

formában meghatározott. Jelen disszertációban a rugalmasság ilyen aspektusával nem 

foglalkozom, kizárólag a másik két típusú rugalmasság alkalmazhatóságát, 

megjelenését vizsgálom a KKV-k esetében.  

5.4. A FUNKCIONÁLIS RUGALMASSÁG JELENTŐSÉGE  

A munkaerő hatékonyságának növelésében való szerepvállaláshoz a funkcionális 

rugalmasság olyan „terepet” igényel, ahol a meglévő szervezetnek – a munkaerő 

kihasználtságát tekintve – még vannak tökéletlenségei. Ezek olyan tényezők 

eredményeképpen adódnak, mint pl. a munkaerő-szükséglet természete, a szervezet mérete és 

összetettsége. Ha a szervezet minden tagja minden időpillanatban maximálisan le van 
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terhelve, a funkcionális rugalmasság kiaknázása a munkaerő hatékonyságának növelése 

érdekében korlátozott. A szükséglet természetéből következően tapasztalhatják a dolgozók az 

„üres-időket”, és ezért nem is dolgoznak teljes erőbedobással, maximális teljesítményt 

nyújtva. A termelékenység csak abban az esetben növelhető, ha képesek vagyunk a 

munkaerő-állomány szükségletek szerinti újrafelosztására.  

A szolgáltatások jellemzői közé tartozik, hogy a munkaerő terhelése az esetenként 

jelentkező szükséglet függvénye, ennél fogva a funkcionális rugalmasság okozta 

termelékenységnövekedés előfordulási valószínűsége nagy. Természetesen mind a szükségleti 

minták, mind az előrejelezhetőség területén előforduló variációk fontos szerepet töltenek be: 

amennyiben a szükséglet nem egyenletes és nem is jelezhető előre, meglehetősen bonyolult a 

szükséges alkalmazotti létszám pontos előrejelzése. Ha azonban a szükséglet előrelátható 

módon váltakozik (pl. szezonálisan), a numerikus rugalmasság eszközei (részmunkaidős 

alkalmazás, munkaerő-kölcsönzés) jó alternatívát jelenthetnek. Amikor a szükségletek nem 

előrejelezhetők, a funkcionális rugalmasság kínál szinte azonnal alkalmazható megoldási 

lehetőségeket. Kisebb, vagy komplexebb szervezetekben a munkaerő-állomány 

tevékenységek szerinti újraalakításának képessége különösen hasznos lehet, amennyiben a 

munkaerő-kölcsönzés nem lehetséges. Például egy kisméretű szervezetben a funkcionális 

rugalmasság lehetővé teszi a kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb óraszámban történő 

munkavégzést.  

A termék vagy szolgáltatás személyre-szabottságának foka szintén meghatározó. Ahol ez 

magas szintű, meglehetősen nehézkes az előrejelzés a munkaerő-szükségletet illetően, mivel a 

tevékenységeket a vevői követelményeknek megfelelően kell alakítani. Így a munkaerő – a 

szükségleteknek megfelelő tevékenységeken keresztüli – fejlesztése teszi lehetővé az 

eredményesebb felhasználást.  

A funkcionális rugalmasságnak általában - különösen a menedzseri munkakörökben -, a 

képzés-fejlesztés az egyik központi kérdése. Mutari és Figart (1997) szerint az alkalmazottak 

képességeinek sokrétűvé tétele a funkcionális rugalmasság használatának lényegi eleme. Ez 

egy folyamat, amely során a munkatársakat a feladat skála elemeinek ellátásához szükséges 

képességekkel és készségekkel ruházzák fel (ez különbözik a munkakör-szélesítéstől – ahol 

egy munkatársnak szintén több feladatot kell ellátnia –, hiszen itt a szükséges 

kompetenciákkal is felruházzák a dolgozókat). Kovács és Pató (2005) logisztikai területen 

végzett átfogó kutatása is kimutatta, hogy a munkáltatók ismerik a munkavállalókra 

vonatkozó a képzés célcsoportját szolgáló kompetenciákat, bár ezeket nem jelenítik meg a 

munkaköri leírásokban. Ez két okra vezethető vissza: egyrészt hogy rejtett igényként él a 
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munkáltatókban, másrészt hogy feltételezik azok meglétét a munkatársaknál. Ezért fordulhat 

elő az a helyzet, hogy a munkatársak kimondatlanul is homogenizált kompetenciarendszerrel 

kell ellássák egymás feladatait. A több területen való jártasság viszont nagy befektetést kíván 

a munkaadók részéről: a képzések és fejlesztések ugyanis elég jelentős ráfordításokat 

igényelnek (Cridland, 1997; Farnham és Horton, 1997).  

A rugalmasság a munkaerő-biztosítás területén is új követelményeket támaszt. Cridland 

(1997) szerint a munkaerő-állományi kompetenciák minőségének alacsony szintje korlátozza 

a funkcionális rugalmasság alkalmazhatóságát. Bryson (1999) szintén úgy véli, hogy az 

oktatás szintje kritikus a sikeres bevezetés folyamatában, mivel erősen befolyásolja, hogy 

mely dolgozó válhat több területen is alkalmassá a feladatok elvégzésre. Az a munkáltató, aki 

nem képes vagy nem hajlandó képzett munkaerő-állomány megszervezésére, az később 

kevésbé tudja majd szervezetében megvalósítani a funkcionális rugalmasságot. 

A képzés (beleértve a képességek és készségek fenntartását, „karbantartását” is) költségei 

és korlátozott érvényessége valamint a munkatársak munka alóli felmentése a tréningek alatt, 

mind gátat jelentenek a funkcionális rugalmasság megvalósításában (Bryson, 1999). Brusco, 

Johns és Reed (1998) egyetértenek abban, hogy a munkavállalók számára kijelölt új 

munkaterület összes kompetenciája nem szükséges ahhoz, hogy az ebből származó hasznokat 

maximalizálni lehessen. Bizonyítékul szolgál ehhez az is, hogy véleményük szerint számos 

szolgáltatói környezetben működő vállalatnál a kereszttréningek – amelyek képessé teszik a 

munkatársakat egymás kölcsönös helyettesítésére – nagyfokú megtakarítást 

eredményezhetnek. Kutatásaik szerint a kereszttréningek 50%-a már elégséges a lehetséges 

megtakarítások 80%-ának eléréséhez.  

A témával foglalkozó szakirodalmi munkák két nagy csoportot különböztetnek meg: az 

első kategória a funkcionális rugalmasságot a munka humanizálásával állítja párhuzamba, 

mindezt a munka nagy szélességi és mélységi tagozásával, a megnövelt munkabiztonsággal és 

az alkalmazottak számára nyíló – a képességek fejlesztését szolgáló – lehetőségekkel képzeli 

el (pl. Cross, 1986. vagy Wickens, 1987). A második kategória negatív aspektusai a munka 

újraszervezésével és a munkamennyiség fokozódásával párosulnak. A munka újraszervezése 

ijesztő lehet, főleg azoknak a munkavállalóknak, akik addig viszonylagos bebiztosított 

jogokkal, hatáskörökkel rendelkeztek munkájukban, ill. akiknek állásbiztonságát nem 

fenyegették a nagyobb eredményességre irányuló fejlesztések (Carnall, 1982, Cordery, 

Sevastos, Müller és Parker, 1993). Azokban az iparágakban, ahol a szakmai identitás eszméje 

erős (Shamir, 1975), nagyobb az esély a funkcionális rugalmasság bevezetésére. Allan (1998) 

szerint a munkamennyiség fokozása negatív hatásokat eredményez: a nagyobb technikai 
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eredményesség a munkaerő-állomány jóléte és egészsége területén mutat költségeket, pl. a 

stressz, a munkahelyi balesetek növekvő száma és a nagyobb munkaerőpiaci fluktuáció 

következtében.  

Kelliher, Gore és Riley (2000) empirikus kutatásának eredményeképpen megfogalmazták, 

hogy a szervezetek számára speciális indokok szükségesek a funkcionális rugalmasság 

bevezetéséhez. Esettanulmányuk alapján a költségcsökkentés és a hatékonyság növelése 

voltak a legfontosabb motiváló tényezők. Bár a munkaerő-biztosítással kapcsolatos kérdések 

nem voltak a leglényegesebbek, mégis másodlagos motivátorként jelentkeztek. A funkcionális 

rugalmasság olyan problémamegoldó mechanizmussá vált, amely szoros kapcsolatban áll a 

munkaerő-állomány megszerzésével és megtartásával. Az állomány rugalmasabb alkalmazása 

pedig egyes munkavállalók esetében rövidebb idő és kevesebb befektetés mellett nagyobb 

teljesítményt tesz lehetővé.  

A funkcionális rugalmasság számos dimenzió mentén megvalósítható: ilyen pl. a 

szélességi és mélységi összetettség. A szélesség az alkalmazottak bevonásának mértékére 

utal: míg az egységen belül bevont összes alkalmazott esetén az összetettséget szélesnek, 

néhány tag bevonása esetén szűknek nevezzük. A mélység jelentése, hogy az átcsoportosított 

alkalmazottak esetében kiktől várják el a teljes felcserélhetőséget (akiket ki is képeznek erre a 

célra), és kik esetében számolnak pusztán csak támogatással, segítséggel. Nagyfokú mélység 

esetében az átképzett munkatársak teljes mértékben képesek a meglévő állomány 

helyettesítésére, míg ennek alacsony mértéke esetén a rugalmas dolgozók csak támogatást 

nyújthatnak bizonyos feladatok esetén.  

A funkcionális rugalmasság megvalósításának sikerességét befolyásoló további tényező az, 

hogy a bevezetés önkéntes, vagy kötelező jellegű. A kutatások azt mutatják, hogy az önkéntes 

verzió általában sokkal sikeresebb az alkalmazás során: a munkatársak a felkínált 

lehetőségekre sokkal pozitívabban reagáltak, mint a kierőszakolt változtatási kísérletekre. 

A funkcionális rugalmasság bevezetése történhet egy szélesebb kezdeményezés részeként, 

vagy megvalósítható új munkahely létesítésekor is. Ha a funkcionális rugalmasságot 

bevezetéskor önálló tevékenységként tartják számon, nagyobb ellenállás várható a munka 

újraszervezésével és a teljesítményfokozási törekvésekkel szemben.  

Miközben számos jelentés készült a numerikus rugalmasság jellemzőinek alkalmazottak 

körében végzett vizsgálatairól (pl. Arulampalam és Booth 1998, Mutari és Figart 1997, Riley, 

Gore és Kelliher 2000), a funkcionális rugalmasság témakörében fellelhető irodalmak 

többsége a folyamat menedzselésére fókuszál. A Rugalmas Vállalat modellje is tartalmaz 
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utalásokat az ily módon foglalkoztatottak speciális menedzselésére. A funkcionális 

rugalmasság az állandó, képzett – relatíve állásbiztonságot élvező – munkatársak bevonásával 

érhető el, míg a numerikus rugalmasság tekintetében a periférikus, könnyen megszerezhető 

munkaerő-állomány jöhet szóba, akik esetében állásbizonytalanságot feltételezhetünk (Pollert, 

1987). Ennek következtében a kétféle rugalmasság egyidejű alkalmazása némiképp 

inkompatibilisnek tűnik (Fiedrich, Kabst, Weber és Rodehuth 1998). Mivel alkalmazásuk 

alapjában véve egy szervezeten belül különböző típusú munkavállalók esetében lehetséges, 

nem alkalmazható ugyanazon a munkaerő-állományon az eltérő menedzsment módszerek 

következtében.  

Éles viták folynak róla, hogy a munkaerőpiaci rugalmasság eredményezhet-e jelentősebb 

pénzügyi sikereket azáltal, hogy csökkenti a munkaerővel kapcsolatos költségeket, valamint 

azzal, hogy kifejleszti az emberi erőforrás eredményes felhasználásának képességét. Ezeket a 

kapcsolatokat és összefüggéseket azonban jelenleg még nagyon kevés empirikus kutatás 

támasztja alá, különösen nemzeti és globális megközelítésben. Vállalati szinten már számos 

ilyen vizsgálatot folytattak, amelyben pl. a munkaerő-kölcsönzésben foglalkoztatottakkal 

kapcsolatos költségek szerkezetét határozták meg, és ezeket az adatokat a teljes munkaidőben 

dolgozó, állandó munkaerő költségeivel hasonlították össze (Nollen és Axel, 1996). Ezek a 

vizsgálatok vegyes és nem igazán meggyőző eredményeket hoztak. A funkcionális és 

pénzügyi rugalmasságot elemző tanulmányok pedig jórészt még csak esettanulmány-szintűek 

(pl. Hutchinson 1995). 

5.5.  A NUMERIKUS RUGALMASSÁGOT NÖVELŐ FORMÁK BEMUTATÁSA, 

KATEGORIZÁLÁSA 

A numerikus rugalmasság megjelenési változatait atipikus foglalkoztatási formáknak 

hívjuk, csoportosításuk több módon lehetséges.  

„Atipikusnak nevezünk minden olyan foglalkoztatási formát, ami nem egyezik meg a 

hagyományos, alkalmazotti, rendszeres, kötött, a munkáltató által meghatározott nappali 8 

órás munkavégzéssel” (Lindnerné, 2007). A definíció láthatóan igen tág, ezért e formák 

jelenlétének és működési eredményességének/hatékonyságának mérése többszörösen is 

nehézségekbe ütközik.  

Bővebb értelmezés szerint az atipikus foglalkoztatási formák típusai az alábbiak (Lackó 

2007):  



 73 

(1) Részmunkaidős foglalkoztatás – a munkavállaló normál munkaideje átlagban 

kevesebb, mint a teljes munkaidős munkavállalóé.  

(2) Időszakos foglalkoztatás – előre kikötött, meghatározott időre szóló foglalkoztatás, 

vagy eseti foglalkoztatás – fajtái a határozott idejű munkaviszony és az alkalmi 

munkaviszony. 

(3) Osztott munkavégzés (job sharing) – egy adott munkakört két munkavállaló lát el, 

egymást váltva.  

(4) Rugalmas munkavégzés – az adott napi, heti vagy akár havi munkaidő kereten és 

egyéb kötöttségeken belül a munkavállaló szabadon dönt a munkavégzés idejéről.  

(5) Terminusokhoz kötött munka (term-time working pl. a munkavállaló csak iskolaidő 

alatt dolgozik).  

(6) Sűrített munka – a tipikus napi nyolc órás munkavégzéshez képest hosszabb 

munkanapok és ezt követő több szünnap.  

(7) Távmunka – a munkaadó telephelyétől rendszeresen távol, IT eszközökkel végzett 

munka.  

(8) Munkaerő kölcsönzés – célja a gazdálkodó szervezetek, vállalatok ideiglenesen 

felmerülő munkaerő szükségletének kielégítése a munkaerő-kölcsönző cégek 

szolgáltatásának bekapcsolásával.  

(9) Outsourcing - A munkaerő-kölcsönzés speciális területe, a munkaerő kihelyezése 

külső cégekhez.  

(10) Önfoglalkoztatás – jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások dolgozó 

tulajdonosai tartoznak ide, valamint a szabadúszók és a mezőgazdaságban önállóak.  

A fenti formák közül néhány összevonható, mások bizonyos szempontok alapján 

elhagyhatók, ez derül ki a témában vizsgálódó kutatók munkáiból. Vizsgálataim során én is 

szűkítettem a tárgyalt módszerek körét, és az alábbi formákat elemeztem – néhol 

munkavállalói, de elsősorban munkáltatói oldalról: 

 Távmunka 

 Munkaerő-kölcsönzés 

 Részmunkaidős foglalkoztatás 

 Megbízásos foglalkoztatás 
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 Határozott idejű munkaszerződések.24 

Mind az Eurostat mind az ILO célul tűzte ki, hogy mutatószámrendszert dolgozzon ki a 

megfelelő munka mérésére, ami több dimenzióban igyekszik megragadni a munkavégzés 

feltételeit, körülményeit. Jelenleg az uniós adatbázisban a harmonizált közösségi munkaerő-

felmérés nyújt az atipikus foglalkoztatási formák jelenlétére vonatkozó információkat. Az 

egyes formák megjelenésének különbözőségét mutatja, hogy ezek az információk is csak 

három nagy területre terjednek ki: a részmunkaidőben való foglalkoztatást, a határozott idejű 

szerződéssel dolgozók illetve az önállóként vagy egyéni vállalkozóként dolgozók arányát 

határozzák meg a tagországokban, illetve az EU átlagában (Garzó, 2007). 

Általánosságban e formák általános jellemzői közé tartozik, hogy a foglalkoztatás 

időszakos (határozott időre szóló munkaszerződésen alapul vagy alkalmi munka, szemben a 

határozatlan idejűvel), a munkaidő eloszlása a munkaadó és/vagy a munkavállaló igényeihez 

igazodik, és rövidebb a teljes munkaidőhöz viszonyítva. Jellemző továbbá még az egyéb, az 

előző kategóriáktól eltérő módon történő foglalkoztatás (mint az otthon végzett munka, a 

bedolgozás és a távmunka), valamint hogy a foglalkoztatás sokszor munkaviszonyon kívüli, 

polgári jogviszonyon alapul.  

Az atipikus foglalkoztatási formák terjedésének okai között említhető:  

 Világgazdasági változások, a globalizáció kihívásai az eddigiekhez képest 

költséghatékonyabb munkaerő-felhasználást igényelnek;  

 Nagyüzemi termelés visszavonulása, a mikro- és kisvállalkozások térhódítása; 

 A tudás alapú szolgáltatási szektor súlyának növekedése;  

 A minőség alapú szolgáltatások térhódítása;  

 Viszonylag magas tartós munkanélküliség;  

 Növekvő női munkavállalási aktivitás;  

 Növekvő igény a munka és magánélet összeegyeztetésére;  

 Az életkor meghosszabbodása;  

 Az új technológiák térhódítása következtében megnövekedett igény a speciális 

munkaidő beosztásra.  

Lényegében tehát az atipikus foglalkoztatási formák terjedését egyrészről a foglalkoztató 

igényei, a humánerőforrással való jobb gazdálkodás, az olcsóbb, rugalmasabb foglalkoztatás 
                                            
24 A kutatásom középpontjában a távmunka, a munkaerő-kölcsönzés és a részmunkaidős alkalmazás állt, a másik 
két formát csak érintőlegesen említem, és a kérdőíves felmérésben is csak kiegészítő jelleggel használom.  
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megteremtése, másrészt a munkavállalók igényei – a különböző életciklusokhoz jobban 

alkalmazkodó, a munka és a magánélet összhangját jobban szolgáló foglalkoztatás – okozzák 

(Lackó, 2007).  

Ehhez képest elmondható, hogy Magyarország az atipikus foglalkoztatás terén nagyfokú 

lemaradást mutat. A formák elterjedésének alacsony szintjét magyarázhatja az a nem túl 

pozitív attitűd, amellyel a munkáltatók és munkavállalók rendelkeznek a témában. Garzó 

(2007) szerint az atipikus foglalkoztatás sokszor a stabilitás, biztonság hiányát, alacsonyabb 

jövedelmet, nagyobb kiszolgáltatottságot jelent, egyes vélemények alapján nem tesz lehetővé 

szakmai előmenetelt, karriert. Érdemes meghatározni, hogy mely életszakaszokban vannak 

inkább előnyei az atipikus foglalkoztatásnak, és melyekben inkább hátrányos így munkát 

vállalni. Az atipikus foglalkoztatás leginkább akkor hasznos, amikor a munkát más, sok időt 

igénylő elfoglaltsággal kell összeegyeztetni, és amikor a kora miatt valaki már kisebb 

teljesítményre képes.  

E formák elterjedésének másik gátja lehet, hogy bár a hazai munkáltatók szerint egyes 

szakmákban munkaerőhiánnyal küszködnek, de ezt az adatok általában nem jelzik. A 

probléma nem általánosítható, mivel az EU-25 átlagához képest a foglalkoztatási rátát 

tekintve mind a férfiak, mind a nők körében 10% körüli elmaradás tapasztalható. A 

foglalkoztatás alacsony, bőven van szabad kapacitás a munkaerőpiacon. Egy másik nagy 

akadály az általános információhiány. A munkaadók és munkavállalók előtt az atipikus 

foglalkoztatási formák többsége nem ismert, és ismeretlenek a hozzájuk kapcsolódó 

támogatások is.  

A vállalkozások természetesen nem nyilatkoznak illegális foglalkoztatási szokásaikról, az 

ilyen típusú munkavégzés arányairól. Az irodalomkutatás során azonban egyértelművé vált, 

hogy a fekete-, ill. szürkefoglalkoztatás nagy százalékban takar atipikus formákat, ezért azok 

elterjedése, gyakorlata nagyobb mértékű, mint amit a statisztikai kimutatások és számértékek 

mutatnak. Fekete és -szürkefoglalkoztatás alatt a törvényi jogszabályoknak ellentétes, vagy 

csak néhány pontban nem megfelelő foglalkoztatást értem, mely a gyakorlatban sokszor takar 

különböző numerikus rugalmasságot biztosító formákat. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy az 

atipikus foglalkoztatás a törvényi szabályozások szerint nem jelenthet illegális foglalkoztatást.  

Fontos azt is felismerni, hogy a magyar vállalkozások, intézmények menedzseri szemlélete 

nagyon sok esetben rövidtávú, nincs hosszú távú stratégiájuk, humán erőforrás tervük, nem 

rendelkeznek kellő ismeretekkel és információkkal a rendelkezésükre álló lehetőségekről és 

előnyökről. Összefoglalásként elmondható, hogy ha egy vállalatot az innovativitás, az új 
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dolgokra való nyitottság jellemez, ha már van példája az ilyen típusú foglalkoztatásra (ill. van 

ezzel kapcsolatos pozitív tapasztalata, illetve rendszere), akkor a nem tipikus formák 

bevezetésére is nyitott lesz. A kérdés már csak az, hogy mit lehet azért tenni, hogy a 

munkaadók nyitottabbak legyenek az atipikus foglalkoztatási formák bevezetésére?  

Az atipikus foglalkoztatást támogató tényezők: 

 Érdekeltségi rendszer kiépítése – ezt célozzák a különböző állami támogatások, 

pályázatok, pl. a távmunka bevezetésének támogatására – ha azonban csak a 

támogatás miatt dönt egy szervezet új foglalkoztatási forma bevezetése mellett, akkor 

ez nem válik a szervezeti politika részévé, és ahogy a támogatásban vállalt 

kötelezettségek megszűnnek, eltűnik az új foglalkoztatási forma is.  

 Igény a munkavállalók részéről – egyre több ilyen példa van, de amíg pl. a 

részmunka esetén a munkavállaló bére olyan alacsony, hogy kevés a megélhetésre, 

nem várható ennek a foglalkoztatási formának a terjedése. Viszont az értékes 

munkaerő motiválása, megtartása egyre gyakrabban készteti a munkaadókat ilyen 

irányú lépések megtételére.  

 Gazdasági kényszer illetve a hosszú távú gazdasági előnyök megismerése, vagyis a 

régi megszokottól az elmozdulás azért történik meg, mert a vállalkozás így tud 

versenyképes maradni vagy azzá válni (Laczkó, 2007). 

A rugalmas foglalkoztatás közvetlen hatásain túl számos egyéb hatás is megfigyelhető a 

szervezetekben: a rugalmas munkavégzés követelményei rákényszerítik a menedzsereket a 

teljesítménycélok pontosabb kitűzésére, valamint a szorosabb és sokkal realisztikusabb 

teljesítménykövetésre (Brewster et al, 1994). Ebből adódóan, a fókusz a munkakör 

betöltésének igényéről a munka elvégzésének szükségességére tolódik. A szerződéses formák 

változatossága, az időbeosztás, a változó bér mérése és kialakítása, stb. a felelős 

menedzsmentre nagy feladatokat ró: az adminisztráció bonyolultságának növekedése, az 

egyes menedzseri feladatok hangsúlyosabbá válása kihívást jelentenek a menedzseri munka 

területén. A munkaerőpiac azonban azt mutatja, hogy a munkavállalók és munkáltatók 

mobilitásra készek és vállalják a rugalmasságot, az atipikus foglalkoztatást. A rugalmasság 

hosszabb távú, a gazdálkodás társadalmi, szervezeti viszonyaiban új társadalmi minőséget is 

eredményező eszközeihez azonban olyan egyéni jellemzőkkel bíró munkaerőre van szükség, 

amely az ilyen alkalmazkodáshoz szükséges tudásokat és készségeket is fel tudja mutatni, 

valamint olyan társadalmi, szervezeti feltételekre, amely e tudásokat és készségeket nemcsak 
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előállítja, hanem mozgósítja is a versenyképes gazdálkodás érdekében (Makó és Simonyi, 

2003).  

A továbbiakban áttekintem a kutatásom szempontjából legfontosabbnak ítélt atipikus 

foglalkoztatási formákat: a részmunkaidős foglalkoztatás, a munkaerő-kölcsönzés és a 

távmunka jellemzőit, alkalmazásának lehetőségeit, ill. a hazai terjesztésükhöz szükséges 

lépéseket. 
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6. RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS 

6.1. A RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS DEFINÍCIÓJA, JELENTŐSÉGE 

A részmunkaidő egyre szélesedő gyakorlata ellenére megállapítható, hogy a formának 

nincs egységes meghatározása. Erre jutottak Laky et al (2000) is, akik az atipikus 

foglalkoztatásában kiemelkedőnek számító átfogó hazai kutatás eredményeivel a részmunka 

területén is maradandót alkottak. Ebben a kutatásban az OECD-nek témával foglalkozó 

összefoglalójára hivatkoznak25, mely szerint: „az ILO alapvetőnek tekintett meghatározása 

szerint a részmunkaidő jelentősen rövidebb, mint a normál munkaidő”. Számos országban ezt 

a meghatározást használják ügyviteli célokból, de ez nem minden vizsgálathoz elégséges. 

Ezért vagy az alkalmazottakat kérdezik meg, hogy részmunkaidőben dolgozónak tekintik-e 

magukat, vagy a teljes és a részmunkaidő megkülönböztetése alapján a megrövidített 

munkaidőt tekintik részmunkaidőnek. Nemzetközi összehasonlításokhoz jelenleg az az 

általános ajánlás, hogy a „megrövidített munkaidő” értelmezést használják. Esetenként 

azonban mégis megjelölik a részmunkaidő minimális vagy maximális óraszámát26 

„Részmunkaidős munkaviszonyú munkavállaló az irányelv27 szerint az, akinek a heti rendes 

munkaóráinak száma vagy legfeljebb egy évig terjedő munkaviszonyra kiszámított 

munkaóraátlaga kevesebb, mint a hasonló kategóriájú teljes munkaidőben foglalkoztatott 

rendes munkaóráinak száma. Hasonló kategóriájúnak az ugyanannál a munkáltatónál teljes 

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló minősül, aki ugyanolyan vagy hasonló munkakört 

(szakmát) lát el. Ha ilyen alkalmazott nem található, az összehasonlítást a hatályos kollektív 

szerződés alapján, ennek hiányában a tagállam jogszabályainak alkalmazásával kell megtenni. 

Az irányelv a részmunkaidős munkavállaló definíciójánál egyfajta negatív logikát követ, 

mindenki részmunkaidős, akinek a munkaideje a teljes munkaidőt nem éri el.” (Munkaadó 

Lapja, 2003) 

Az irányelvnek a szakirodalom által leglényegesebbnek minősített része a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának kimondása. E szerint a részmunkaidős munkavállalók nem 

részesülhetnek kevésbé kedvező bánásmódban, mint a hasonló kategóriájú, teljes 

munkaidőben foglalkoztatottak, azért mert részmunkaidőben dolgoznak. Eltérő bánásmód 
                                            
25 Az Employment Outlook évenként megjelenő, nemzetközi munkaerőpiaci trendeket és témákat tárgyaló 
OECD Kiadvány 
26 Így pl. Belgiumban a heti teljes munkaidő egyharmada, Írországban legalább heti 8 óra legalább 13 héten 
keresztül, Portugáliában a normál munkaidő fele.  
27 Az Európai Unió Részmunkaidős Foglalkoztatásáról szóló direktívája: The Part Time Work Directive 
97/81/EC (1997. december 15.). 
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csak akkor lehetséges, ha az objektív okok alapján indokolt.28 A részmunkaidő további 

irányelvi garanciája az önkéntesség. Így a munkavállaló hozzájárulásának hiánya a teljes 

munkaidős munkavégzésről a részmunkaidősre vagy a részmunkaidősről a teljes munkaidősre 

történő áttérés kapcsán önmagában nem adhat érvényes alapot a munkaviszony felmondására. 

Nem ütközik ugyanakkor az irányelvbe az a nemzeti joggyakorlat, amely a munkáltató 

működési szükségletein alapuló munkaviszony-megszüntetésre módot ad. Adott esetben 

fontos figyelembe venni az időarányosság (pro rata temporis) elvét is. 

6.2. A RÉSZMUNKAIDŐ TÍPUSAI 

Bár a tradicionális részmunkaidős foglalkoztatás alatt mindenki a napi kevesebb munkaórát 

vagy heti kevesebb munkanapot érti, az idők folyamán számos variáció alakult ki a munka 

részmunkaidőben végzésére. Ezek a vevői igények és a vállalkozás működési folyamatai 

alakulásának függvényében felváltva, vagy egymással párhuzamosan alkalmazhatók. A 

részmunkaidő nemzetközi irodalmak alapján történő felosztását mutatja a 15. ábra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

15. ábra: A részmunkaidő megjelenési formái 
Forrás: Allan-Daniels, 1999. p.3. 

                                            
28 Az irányelv ugyanakkor hallgat arról, melyek pontosan ezek az objektív okok. 
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 Rögzített részmunkaidő: a hagyományos részmunkaidős munkavégzést jelenti, 

amelyben a munkavállaló napi kevesebb munkaórát, vagy heti kevesebb munkanapot, 

esetleg szabályosan váltakozó munkahétben dolgozik. Kedvelt és elterjedt forma, 

mivel adminisztrációját és átláthatóságát tekintve a legegyszerűbb. A szervezetek 

általában irodai munkakörök esetében alkalmazzák, fizikai munkakörök esetében 

pedig a takarítók és az orvosi asszisztensek adják a leggyakoribb példákat. Ezzel 

együtt a szervezetek egyre gyakrabban nyilatkozzák, hogy ez a forma túlságosan 

merevnek bizonyul a megfelelő fluktuációs szint kialakításában. 

 Meghatározott időintervallumú részmunkaidő: a rendszer az iskoláskorú gyerekekkel 

rendelkező családok főként női tagjai számára optimális, hiszen csak a tanév 

intervallumában, ill. egy munkanapon belül a tanítási időben kell dolgozniuk. Ez a 

módszer gyakran és sikeresen alkalmazható minőségi női munkatársak megtartására, 

valamint vonzó perspektívát jelent a toborzási eszköztárban is. De fontos azt is 

megemlíteni, hogy nem minden munkakör látható el ilyen időbeosztásban: ahol 

folyamatos jelenlétre van szükség, a módszer nem alkalmazható. Ezenkívül komoly 

problémát jelent a nyári szünet 6-8 hetének kiesése, mely sokszor a meglévő 

kommunikációs csatornák felhasználásával sem hidalható át.  

 Önkéntes munkaidő-csökkentés: Az önkéntes munkaidő teret ad a munkavállalóknak, 

hogy egy bizonyos időtartamig, 5-50%-mértékben, szabadon válasszák meg 

ledolgozott munkaóráik számát. Mindezek mellett a dolgozó az állásában  maradhat 

és egy éven belül joga van újra teljes munkaidőben dolgozni. Megjelenési formái 

lehetnek a rövidített munkanapok vagy munkahetek, ill. akár évközbeni blokkok is. 

Ez a forma nagyméretű szervezetekben működtethető eredményesen, ugyanis a 

csökkentett munkaidejű alkalmazottak által megspórolt időtartamra és a fennmaradó 

feladatokra akár egy új munkatárs is felvehető, aki újfajta és más kompetenciájával a 

szervezet teljesítményéhez járul hozzá. Kis szervezeteknél ezek az új ember felvétele 

korlátozott, a munkaerőtöbblet inkább a meglévő munkatársak túlóráinak növelése 

révén oldható meg.  

 Rugalmas részmunkaidő: a munkavállaló és a munkáltató között szerződés rögzíti az 

egy héten ledolgozandó munkaórák számát. Ez azonban a működés során, a 

felmerülő igények függvényében változhat, extra-munkaórák iránti igény merülhet 

fel. Alkalmazásának főként anyagi indokai vannak, hiszen a részmunkaidős 
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alkalmazottak plusz óráinak száma után egészen addig nem kell túlóratöbbletet 

fizetni, amíg el nem érik a teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaóráinak 

számát. Ez a módszer az alkalmazottaktól mindenképp fokozott rugalmasságot 

követel meg, sokszor többet, mint amit egy – egyéb kötelezettségei miatt csak 

részmunkaidős állást elvállaló – alkalmazott teljesíteni tud.  

 Job-sharing: A job-sharing (állásmegosztás, munkakörmegosztás) a részmunkaidő 

olyan formája, amikor egy teljes munkaidős állást két személy tölt be, közösen 

vállalnak felelősséget a munka elvégzésért, a munkaköri feladatok megosztása 

mellett. Arányosan oszlanak meg közöttük a juttatások, a szabadságok, a munkaköri 

leírás pedig általában mindkettőjükre vonatkozik és rendszerint azonos fizetési 

kategóriákba tartoznak. A munkát többféleképpen is megoszthatják egymás között: 

dolgozhatnak minden második héten, válthatják egymást hetente, naponta, vagy 

tölthetnek a munkahelyen mindketten 2 és fél napot hetente. A job sharing a 

munkavállalók és a munkáltatók számára egyaránt előnyöket hordoz: míg például a 

részmunkaidőben dolgozók úgy érzik, alacsonyabb státussal rendelkeznek, 

állásmegosztás esetén a munkatársak egy teljes állást töltenek be és ugyanabba a 

fizetési kategóriába tartoznak, mint a teljes munkaidősök. Emellett szabadságolások, 

betegségek esetén ebben a formában könnyebben megoldható a helyettesítés, 

nagyobb az esélye az előbbre jutásnak és az állást megosztóknak amiatt sem kell 

aggódniuk, hogy nem készülnek el időre a kiadott munkamennyiséggel, hiszen a 

másik átveszi a feladatot. A munkakörmegosztás a munkáltatóknak is megéri, hiszen 

egy munkavállaló áráért kettőt kapnak, ezáltal a folytonosságot tudják biztosítani, 

állandó készenlétet, ügyeletet tudnak fenntartani és csúcsidőszakban is ketten tartják 

a frontot. Ugyanakkor hátránya a módszernek, hogy nehezebben lehet mérni két 

ember teljesítményét, extra felszerelésekről, - például másik laptopról, asztalról – kell 

gondoskodni és rövid távon a juttatások is plusz költségeket indukálnak. Ahhoz 

azonban, hogy az állásmegosztás valóban eredményesen működjön, megfelelő 

alanyokat kell összepárosítani. 

 Éves munkaórák: Ebben az esetben a ledolgozandó munkaórák számát nem hetekre, 

hanem éves szinten rögzítik. A munkaórák nem egyenletesen oszlanak meg az évben, 

sokkal inkább a működésből fakadó igényekhez illeszkedve. A szerződés 

tartalmazhat előre rögzített időintervallumokat, amit mindenképp a munkahelyen, 

munkavégzéssel kell tölteni, de a működés által felmerülő igényekre is van tartalék 
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munkaóra. A módszer hátránya az összetettség, mely sokszor zavart okoz a 

munkavállalóknál.  

 Zéró munkaórák: Az egyén olyan szerződést köt a munkaadóval, hogy az előre 

megbeszélt időpontban rendelkezésre áll – mindezt a munka felmerülésének 

garanciája nélkül. Ez a módszer tehát úgy teremt rövid időn belül munkába állítható 

állományt, hogy közben nem kell munkaerő-kölcsönzési díjat fizetnie a 

vállalatoknak. Az ily módon bevont munkatársak közül azok lehetnek alkalmasak, 

akik korábban már a szervezetnél dolgoztak, azok kötelékéből így nem kerülnek ki. A 

forma hibája éppen az ilyen szerződésre kényszerülő munkavállalók helyzetéből 

fakad, hiszen esetükben nincs garancia a hirtelen felmerülő igények azonnali 

ellátására. A rendszer további hátránya, hogy a munkavállalók felé történő 

interpretáció nagymértékben összetett.  

 Egy további potenciális lehetőségként kezelhetjük az ún. munkaidőbank rendszerét is, 

ami hazánkban még nem annyira ismert fogalom. A módszer aktualitását és 

érvényességét adja, hogy Magyarországon jelenleg a nyugdíjba is csak 50%-osan 

számít bele a 4 órás munkaidő, a töredék munkaidőben elvégzett munkát pedig szinte 

lehetetlen elismertetni. Pedig a részmunkaidőben működtetett munkahelyek hosszú 

távú fenntartásának esélye jóval magasabb, mint a hagyományos munkahelyeké. 

Nyugat-Európában több helyen felmerül az úgynevezett „munkaidőbankok” 

kialakításának lehetősége. Az elképzelés szerint az alkalmazottak egy „bankban” 

gyűjthetnék, és spórolhatnák az idejüket, amelyek ezt fizetett szabadidő formájában 

váltanák meg. Ez a modell könnyen összehasonlítható lenne az egyedi 

megállapodásokon alapuló, gyakran csak hallgatólagos, diszkriminatív, és nem 

legális munkaidő-csökkentéssel. A részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése, 

törvényi támogatása, de legalább a munkaidő rugalmasabb szervezése megfelelő 

eszköze lehetne az életszínvonal növelésének, és az életminőség javításának is. 

6.3. A RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS JELLEMZŐI 

A gazdaságilag fejlett országokban a részmunkaidő iránti igények a hatvanas évektől 

ugrottak meg számottevően, párhuzamosan a férjezett nők munkavállalásának terjedésével. 

Egyidejűleg, gyorsan nőtt a munkát vállalni szándékozó nők száma. A fiatal nők iskolai 

végzettsége lényegesen meghaladta az idősebb asszonyokét. A családok egyre kisebbek 

lettek, a válások pedig szaporodtak. Ezek a tényezők szemléletbeli változásokkal is együtt 
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jártak. Magyarországon a részmunkaidős foglalkoztatás elterjedtsége a rendszerváltozást 

megelőzően rendkívül szűk volt, különösen a munkavállalási korú népesség körében (nyugdíj 

mellett viszonylag sokan dolgoztak részmunkaidőben). 

Frey (2004a) szerint foglalkoztatáspolitikai szempontból manapság azért favorizálják a 

részmunkaidőt, mert a teljes munkaidős foglalkoztatásnál gyorsabban és nagyobb léptékben 

járul hozzá a foglalkoztatási ráták növekedéséhez. Magyarországon a részmunkaidős 

foglalkoztatás alacsony elterjedtsége miatt, nagy a kihasználatlan, s a foglalkoztatás bővítése 

érdekében mozgósítandó tartalék.  

A részmunkaidőben történő foglalkoztatás célcsoportjai: 

 a kisgyermeket nevelő szülők, a gyermekgondozási segélyt, gyermekgondozási 

támogatást igénybe vevők, meghatározott feltételek mellett; 

 a közvetlen családtagot ápoló munkavállalók; 

 az öregségi nyugdíj előtt álló idősebb munkavállalók, akik esetleg a kor 

előrehaladtával rosszabbodó egészségi állapotuk és a magasabb nyugdíjkorhatár miatt 

egyre nehezebben tudnak lépést tartani a növekvő munkahelyi követelményekkel, 

miközben a családi munkamegosztásban a korábbinál nagyobb szerepet vállalnának; 

 munka mellett tanulmányaikat folytatni kívánók, akiknek a tanuláshoz kell a több 

szabadidő; 

 a munkaerőpiacról kiszorultak különösen az ötven év feletti, reményvesztett tartós 

munkanélküliek, és a pályakezdő munkanélküliek, akiknek még nem sikerült 

bejutniuk a munkaerőpiacra; 

 az egészségkárosodott személyek a rehabilitáció elősegítése érdekében; 

 a rokkantnyugdíjasok döntő része. 

Sajnálatos módon a férfiak a nőknél is rosszabb helyzetben vannak. Legnagyobb problémát 

a statikus napi szemlélet jelenti, ami rugalmatlanná teszi ezt a foglalkoztatási formát és 

leszűkíti az alkalmazását. A hazai gyakorlat nem tud elszakadni a beidegződött napi és heti 

gondolkodásmódtól, illetve a napi 4 vagy 6 órás részmunkaidős rendszertől (Seres, 2002). A 

részmunkaidős foglalkoztatás terjedését gátló tényezők a 9. Táblázatban láthatók: 
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9. Táblázat: A részmunkaidős foglalkoztatás akadályai 
Forrás: Frey, 1994b 

Kínálati oldal Keresleti oldal 

 
 a családi háztartások részmunkaidős 

foglalkoztatással járó keresetcsökkenése; 
 az elérhető keresethez képest magas a munkába 

járási költség- és időráfordítás; 
 a munkavállalók kedvezőtlenebb piaci pozíciója; 
 az alacsony munkabérrel kapcsolatos juttatások, 

ellátások alacsony szintje is, pl. a nyugdíj 
szempontjából. 

 

 
 a foglalkoztatás fajlagos költségeinek, valamint a 

szervezési és adminisztrációs feladatok 
növekedése;  

 az adott technológia, műszakbeosztás, stb. 
alkalmatlansága a részmunkaidő befogadására; 

 az infrastruktúra, vásárlási szokások, közlekedési 
rend alkalmatlansága a részmunkaidős 
foglalkoztatásra; 

 kedvezőtlen, diszkriminatív adó- és 
járulékszabályok. 

 

6.3.1. A részmunkaidős foglalkoztatás alkalmazhatósága 

Sok helyen és egyre többször hangzik el a munkaidő hosszának differenciálása. Ez 

hagyományos módon a részmunkaidős alkalmazás, ill. a túlóra révén valósítható meg, melyek 

közül jelen fejezetben az előbbi bemutatását végzem.  

Frey (2002) szerint a részmunkaidős foglalkoztatás terjedése lehet a megváltozott 

munkavállalói magatartás kifejezője, amennyiben megengedi a munkavégzés összehangolását 

más tevékenységekkel: családi kötelezettségekkel, képzéssel, önkéntes munkával vagy 

hobbitevékenységekkel.29 Tekinthető azonban köztes lépcsőfoknak is két munkaerőpiaci 

stádiumban: a belépésnél a munka világába és az öregségi nyugdíjba vonulás időszakában. 

Jelezheti ugyanakkor más elhelyezkedési lehetőség hiányát: azt például, hogy nincs elegendő 

teljes munkaidős állás, ez a kényszerű részmunkaidős foglalkoztatás. Lehet a megváltozott 

személyügyi politika kifejezője, mert elősegíti, hogy a vállalat személyi adottságait 

hozzáigazítsák a termelés szükségleteihez, a szolgáltatás területén pedig a fogyasztók 

igényeihez. Ezt az teszi lehetővé, hogy a részmunkaidő mára a legrugalmasabb foglalkoztatási 

formává vált a nemzetközi gyakorlatban. Foglalkoztatáspolitikai szempontból a részmunkaidő 

ugyancsak egymásnak ellentmondó érdekek szolgálatába állítható. Munkaerőhiány esetén 

pótlólagos kínálatot mobilizál: olyan munkavállalói csoportokat, akik más formában nem 

állnának munkába. Recesszió idején – a munkakörök megosztása révén – stabilizálja a 
                                            
29 A gyesről, gyedről visszatérni kívánó nők (ma már férfiak is,) csökkentett munkaidő mellett képesek ellátni 
a gyermekneveléssel járó teendőiket, több figyelem jut így a családra, és az otthoni környezet megóvására. A 
részmunkaidőben történő foglalkoztatás segíti a diákokat a munkatapasztalat megszerzésben, a munkakeresőket 
a munkaerőpiaci reintegrációban, a nyugdíjasokat pedig a legális jövedelemszerzésben.  
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foglalkoztatást, és megelőzi a munkanélküliséget. Az állástalan emberek számára 

megkönnyíti a beilleszkedést vagy a visszalépést a munka világába.  

Az alábbiakban meglévő empirikus felmérések alapján elemzem a részmunkaidős 

foglalkoztatási forma alkalmazhatóságának követelményeit.30  

A felmérés szerint nem mutathatók ki lényeges különbségek a nagyobb és a kisebb 

vállalatok illetve gazdasági egységek között. A nagyobb vállalatokra és a kisvállalkozásokra 

egyaránt az jellemző, hogy a létszámnak csak csekély hányadát foglalkoztatják 

részmunkaidőben.31 A vállalati működés és a folyamatok, feladatok tömegszerűségét illetően 

részmunkaidő nagyobb arányú potenciális alkalmazási lehetősége inkább a tömegtermelésre 

jellemző. Itt ugyanis szalagszerűvé, rutinszerűvé válik a munka, amely nem igényel 

szakképzettséget és kvalifikált munkát, hanem csak betanítást. A minőségi fogyasztói igények 

kielégítésében, illetve az ezzel kapcsolatos munkakörökben kisebb a részmunkaidő 

alkalmazásának lehetősége.  

A kutatás az egyes iparágak fluktuációs jellemzőit is vizsgálta, és megállapította, hogy ott 

is alacsony a részarány, ahol a gazdasági tevékenységet a rövidtávú fluktuáció jellemzi, és ott 

is, ahol potenciálisan kedvezőek a feltételei a nagyobb arányú részmunkaidőnek. Ennek oka a 

magyar fejlődési és átalakulási folyamat Európai Uniótól eltérő sajátosságai és az Európai 

Uniónál alacsonyabb gazdasági fejlettségi szint által determinált befolyásoló tényezők.  

A nap- és hétcentrikus munkaidő-szervezés körülményei között a részmunkaidő 

jelentősebb arányú potenciális alkalmazása a gazdasági tevékenység rövidtávú (héten és 

napon belüli) hullámzása esetén lehet eredményes. A vizsgált ágazatok közül ide tartoznak a 

szolgáltatási ágazatok, tehát a kereskedelem, a vendéglátás és az idegenforgalom. A vizsgált 

termelő ágazatokra (mezőgazdaság, élelmiszeripar és építőipar) nem jellemző a rövidtávú 

hullámzás, hanem a gazdasági tevékenység folyamatos, ezért a részmunkaidő potenciálisan is 

kisebb jelentőségű. 

Seres (2002) még az ágazati átlagkeresetek hatásával kapcsolatban is mutatott ki 

kapcsolatot: megállapította, hogy a szektorokban található alacsony szintű részmunkaidős 

foglalkoztatásban a teljes munkaidős foglalkoztatásra jellemző keresetek is negatív módon 

                                            
30 Ennek során elsősorban Seres empirikus kutatásaira támaszkodom, aki felméréseit négy iparág bevonásával, a 
szolgáltatási ágazatok (kereskedelem, a vendéglátás, idegenforgalom) és a mezőgazdaság, élelmiszeripar 
valamint építőipar vállalkozásainak megkérdezésével végezte.  
31 Ezzel együtt a részmunkaidővel kapcsolatban a nagyobb vállalatok esetében várható jelentősebb növekedés és 
elterjedtség, mivel a nagyobb gazdasági egységben vannak meg a részmunkaidő nagyobb arányú alkalmazásának 
feltételei. 
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befolyásolják a részmunkaidő terjedését, bár ez inkább a munkavállalói oldalt érintő 

probléma, amelynek tárgyalására jelen értekezés nem vállalkozik. 

A részmunkaidő fajlagosan magasabb költségeinek hatása függ az alkalmazás típusától. 

Három típust célszerű megkülönböztetni. 

 Az egyik típus, amikor a vállalat üzletpolitikai és gazdasági megfontolásokból új 

részmunkaidős munkahelyet létesít, illetve egyes munkakörökben új 

részmunkaidősök felvételét hirdeti meg. Ezt azért teszi, mert az adott feladat a 

fajlagosan magasabb költségek ellenére részmunkaidővel eredményesebben 

megoldható, mint a teljes munkaidővel. Ugyanakkor igaz az is, hogy a fajlagosan 

magasabb költségek, és ezen belül a munkabérekkel nem arányos terhek (például az 

egészségügyi hozzájárulás) kedvezőtlenül befolyásolják a vállalati érdekeltséget a 

munkahely-teremtésben, illetve a meglévő létszám melletti új részmunkaidősök 

alkalmazásában. 

 A másik típus, amikor a munkáltató egy teljes munkaidős dolgozó helyett két 

részmunkaidős dolgozót alkalmaz. Ez hátrányos a vállalatok számára, a fajlagosan 

magasabb költségek megduplázódása miatt.  

 A harmadik típus, amikor a munkaszervezet modernizálása során csökkentik a teljes 

munkaidős munkakörök számát, arányát és növelik a részmunkaidősökét úgy, hogy 

egy teljes munkaidős állásból egy részmunkaidős állást hoznak létre a teljes 

munkaidős dolgozók átsorolásával. 

Seres (2001) kutatásai szerint a munkaerő racionalizálásának a következő módjait 

alkalmazzák a vállalatok: 

 elbocsátásokkal a teljes munkaidős létszám minimalizálása, a megmaradó létszám 

teljes munkaidős foglalkoztatása; 

 a foglalkoztatási szerkezetváltáson alapuló részmunkaidő bővítése és a 

létszámleépítések kombinálása; 

 a foglalkoztatási szerkezetváltáson alapuló részmunkaidő bővítésének önálló 

alkalmazása.  

Seres (2000) számos olyan vállalati példát is hoz, amikor a meglévő részmunkaidős állások 

vagy azok egy része a teljes munkaidős dolgozók kérésére valósul meg, tehát ők kérik az 

átsorolásukat. Ez azoknál a vállalatoknál jellemző, ahol a részmunkaidő részaránya egyébként 

viszonylag alacsony. A dolgozók kérelmüknél általában családi körülményeikre vagy 
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speciális egyéni problémájukra hivatkoznak. Mivel a hálózatban dolgozók többsége nő, a 

leggyakoribb hivatkozás a szülés utáni gyermeknevelés, a gyermek bölcsödébe, óvodába 

történő elvitele, majd hazahozatala. Másik jellemző hivatkozás a továbbtanulás. A kérelmezők 

döntő többsége nem véglegesen, hanem csak ideiglenesen, illetve meghatározott ideig akar 

részmunkaidőben dolgozni. Az átmeneti megoldás számukra az alacsonyabb bér miatt 

kényszert jelent és a családi problémák megszűnése után ismét teljes munkaidőben akarnak 

dolgozni. A vállalatok ezeket a kéréseket általában a törzsgárdához tartozó, jól dolgozó, régi 

alkalmazottak esetében támogatják, sokszor méltányossági alapon. A kisgyermekes nők 

esetében a minőségi munkaerő megtartása érdekében, a továbbtanulást pedig akkor, ha a 

magasabb képzettség a vállalatnak is előnyös. Ugyanakkor nem nagyon jellemző egy új, 

családi problémákkal terhelt kisgyermekes nők részmunkaidőre történő alkalmazása. 

6.3.2. A részmunkaidő gazdasági előnyei a munkáltatók szemszögéből 

Seres (2000) kutatási eredményeiből kiderül, hogy a vállalati tapasztalatok szerint a 

részmunkaidővel kapcsolatos foglalkoztatáspolitika és annak eszközrendszere, mint 

befolyásoló tényező ugyan megfigyelhető, de szerepe sokkal kis a részmunkaidő arányának 

alakulásában, mint például a méretből erdő determináltság vagy vevői igények hullámzásából 

eredő foglalkoztatási problémák. Bár a részmunkaidőhöz kapcsolódó, a foglalkoztatáspolitikai 

eszközrendszerrel összefüggő fajlagos költségek magasabbak32, mint a teljes munkaidő 

esetében (például a fix összegű egészségügyi hozzájárulást ugyanúgy fizetni kell és más 

munkaügyi, adminisztrációs terhek sem arányosak), amikor egy teljes munkaidős állásból egy 

részmunkaidős állást  hoznak létre (nagyobb arányú bővülés esetén ez jellemző), ez a 

fajlagosan magasabb költségek ellenére is előnyösebb a vállatok részére a munkabérköltség-

megtakarítás miatt, illetve a vállalati eredményességben is megtérülést hoz.  

A felmérés tapasztalatai szerint a fajlagosan magasabb részmunkaidős költség szerepe a 

vállalati magatartásra a méretek csökkenésével párhuzamosan növekszik. Minél kisebb egy-

egy vállalat, illetve üzlet, annál nagyobbnak tartja a fajlagosan magasabb költségek korlátozó 

szerepét. Seres (1999) kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások körében végzett 

felmérésében a teljes munkaidős dolgozók alkalmazásához viszonyított fajlagosan magasabb 

az adó- és tb terhekre (pl. az egységes egészségügyi hozzájárulás), valamint a részmunkaidőt 

terhelő nem arányos terhekre (étkezés, munkaruha, stb.) hivatkoztak a részmunkaidő 
                                            
32 Ahhoz, hogy ezt számokban is kifejezhessem, egy Seres (1999) tanulmányában olvasható kereskedelmi 
vállalatot hozok fel példaként, amely a teljes munkaidős állások jelentős részét részmunkaidőssé alakította át, 
egy 6 órában foglalkozatott dolgozó munkabér-költsége a 8 óráshoz viszonyítva 84% volt, a 4 órásé pedig 
75,5%. 
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alkalmazását, illetve bővülését akadályozó tényezőknél. Ennek oka az, hogy a fajlagos 

költségeknél, illetve a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszernél jóval erősebb befolyásoló 

tényező a kis méretből eredő determináltság, amely korlátozza a részmunkaidővel 

gazdaságosan ellátható funkciókat, mert a többfunkciós munkakörök miatt kisebb lehetőség 

van a teljes munkaidős állások részmunkaidőssé történő átalakítására. 

6.4. A RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS NEMZETKÖZI HELYZETE 

A részmunkaidős foglalkoztatás aránya a az utóbbi pár évben egyértelműen növekedett. Az 

általános tendencia ellenére azonban elkülöníthető azon országok csoportja, ahol a 

részfoglalkoztatás aránya stagnált (pl. Belgium vagy Csehország), vagy csak csekély 

mértékben növekedett (pl. Spanyolország vagy Finnország) esetleg csökkent (USA vagy 

Franciaország). Moldicz (2006) kutatásai szerint a legtöbb országban a tapasztalt 

foglalkoztatási ráta növekedés a részmunkaidő-arányának emelkedésével ment végbe, és a két 

mutató között erős a kapcsolat (pl. Portugáliában 85%-os, Hollandiában 90%-os, Írországban 

és Belgiumban 96-96%-os). Azonban vannak olyan országok is, ahol e két mutató egymással 

való kapcsolata gyenge, vagy nem túl erős; ilyen Németország (43%), Ausztria (14%) és 

Franciaország (40%).  

Nem lehet azonban azt állítani, hogy a részfoglalkoztatás térnyerése meghatározó lett volna 

az összes olyan országban, ahol a foglalkoztatás szintje erőteljesen növekedett. A részidős 

munkavégzés terjedése nem minden országban járult hozzá a munkaerőpiaci gondok 

megoldásához, ez adott esetben legfeljebb a munkaerőpiac rugalmasságának növekedését 

jelentette (pl. Németország), miközben tagadhatatlan, hogy egyes országokban (így 

Írországban vagy Hollandiában), igen erős volt a kapcsolat a részidősmunka-arány 

növekedése és foglalkoztatási ráta emelkedése között. Ha a részmunkaidő arányára vonatkozó 

adatok szórását vizsgáljuk meg, akkor látható, hogy a korábbi munkaerőpiaci mutatókkal 

szemben itt az átlagtól való eltérés növekedése figyelhető meg. Ez azt jelzi, hogy bár minden 

országban növekedés volt a vizsgált időszakban, a különbségek nőttek, ez viszont leginkább 

arra utal, hogy a részmunkaidő arányát nagymértékben tudják befolyásolni, ösztönözni a 

nemzetgazdasági szintű szabályozások, és valószínűleg az eltérő szabályozási környezet 

vezetett a növekedő különbségekhez. (Moldicz, 2006) 

A következőkben számokban is nyomon követhető az egyes országok részmunkaidős 

foglalkoztatási aránya az össz-foglalkoztatottakon belül. A témával gyakorta együtt tárgyalt 

határozott idejű alkalmazás szintén megtalálható a 10. Táblázatban: 
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10. Táblázat: A részmunkaidős alkalmazás és a határozott idejű szerződések aránya az EU államaiban, a 
foglalkoztatottak százalékában 

Forrás: Munkaerőpiaci helyzetkép, 2007., KSH 

  Összesen (ezer fő) Részmunkaidős % Határozott idejű % 
EU-27 214522,4 17,7 12,1 
EU-15 171649,1 20,4 12,6 
Ausztria 3969,9 22,0 7,6 
Belgium 4312,7 22,5 7,6 
Bulgária 3212,1 1,6 4,8 
Ciprus 368,1 6,1 10,5 
Csehország 4847,8 4,4 6,6 
Dánia 2771,1 23,6 8,2 
Észtország 633,3 7,0 2,1 
Finnország 2492,6 12,9 15,2 
Franciaország 25489,7 17,2 12,7 
Görögország 4430,6 5,5 7,3 
Hollandia 8345,8 46,3 15,5 
Írország 2050,8 17,6 7,5 
Lengyelország 14909,8 8,5 21,6 
Lettország 1064,2 6,4 4,7 
Litvánia 1516,9 7,9 3,2 
Luxemburg 191,5 17,9 6,5 
Magyarország 3912,6 3,8 6,5 
Málta 154,9 10,8 5,0 
Nagy-Britannia 27687,5 24,4 4,9 
Németország 37482,0 25,6 12,6 
Olaszország 22916,1 13,3 10,0 
Portugália 4819,9 8,9 17,8 
Románia 8959,3 8,6 1,1 
Spanyolország 20233,1 11,8 26,4 
Svédország 4455,8 23,6 15,9 
Szlovákia 2331,1 2,6 4,6 
Szlovénia 963,3 8,8 15,9 

 

Részmunkaidő vonatkozásában élenjáró országok közé tartozik Hollandia, Nagy-Britannia 

és Németország, Dánia, illetve Svédország. A leszakadók, sereghajtók táborában pedig 

Bulgária és Szlovákia után Magyarország foglalja el a harmadik helyet a rangsorban. 

Részmunkaidős foglalkoztatás szempontjából az elmaradott államok közé tartozik még 

Csehország és Görögország is.  

6.5. A RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA 

6.5.1. Törvények, direktívák 

A 6.1. fejezetben említett EU-s direktíván felül, a részmunkaidős foglalkoztatási forma 

szélesebb körű elterjesztése érdekében a közelmúltban a Munka Törvénykönyve újabb, ill. 
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módosított szabályokkal gazdagodott. A részmunkaidős foglalkoztatást a munkaadó és a 

munkavállaló között, a munkaszerződésben külön megállapodáshoz köti, melyben részletesen 

ki kell térni a munkavégzés pontos időbeosztására.   

Ha a munkaszerződés módosítása a munkavállaló részéről részmunkaidőre történő áttérés 

miatt esedékes, a munkaadónak 15 napja van a döntésre, és az írásbeli válaszra. A kérelem 

elfogadása azonban nem kötelező jellegű, döntése során mérlegelheti, hogy a változtatás 

mennyire szolgálja a vállalat érdekeit, vagy a munkakör ellátása megoldható-e 

részmunkaidőben.  (SZMM honlapja) 

6.5.2. Támogatások a részmunkaidős foglalkoztatásban 

A részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése érdekében a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló (1991. évi IV.) törvény alapján, 2003. január 1-jétől a 

részmunkaidőben történő alkalmazáshoz támogatást lehet igénybe venni a Munkaerőpiaci 

Alap foglalkoztatási, illetve rehabilitációs alaprészéből.  

Ez a rendelet ill. a hozzá kapcsolódó támogatás azokat a munkaadókat kívánják támogatni, 

akik vállalják olyan munkavállalók foglalkoztatását, akik élethelyzetükből adódóan maguk is 

érdekeltek a részmunkaidős foglalkoztatásban. Ilyen rétegek elsősorban a munkanélküliek, 

valamint a gyermeket nevelő személyek, akik lehetnek munkavállalók, munkanélküliek, 

gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülők egyaránt. A vissza 

nem térítendő, legfeljebb egy évre nyújtható támogatásban akkor részesülhet a munkaadó, ha 

a munkavállaló foglalkoztatását a teljes munkaidő legalább felét elérő, háromnegyedét meg 

nem haladó mértékű munkaidőben vállalja. Támogatásként – továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség mellett – a munkabér és járulékai együttes összegének legfeljebb 75 százaléka, 

valamint a munkába járással kapcsolatos helyközi utazási költség munkaadót terhelő része 

egészben vagy részben téríthető meg. (SZMM honlapja) 

A munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a 

munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása, munkaerőpiaci versenyképességük 

kiegyenlítése, a munkáltatóknak ezen csoportok foglalkoztatására való hajlandósága növelése, 

továbbá a pályakezdő fiatalok gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének megkönnyítése, az 

oktatás és a munka világa közötti átmenet elősegítése érdekében a 2004. évi CXXIII. Törvény 

szintén kedvezményeket biztosít azon munkáltatók részére, akik pályakezdő fiatalokat, ötven 

év feletti munkavállalókat, ill. ösztöndíjasokat foglalkoztat. A törvény által támasztott 

követelményeket, valamint a kedvezményeket a 11. táblázat tartalmazza: 
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11. Táblázat: A részmunkaidős foglalkoztatás kedvezményei 
Forrás: Munka Törvénykönyve 

A kedvezményre jogosító 

munkavállaló 

Követelmények a 

foglalkoztatással kapcsolatban 

Kedvezmény mértéke 

Pályakezdő fiatal Legalább 9 hónapig tartó min. napi 
4 órás foglalkoztatás, újbóli 
igénylés szakképzettség 1 éven 
belüli megszerzésekor. 

Legfeljebb havi 90 000 forint bruttó 
kereset figyelembevételével. 
A meghatározott kilenc hónapra 
számított összegnek az ötven 
százaléka. 

Ötven év feletti munkavállaló A Foglalkoztatási Törvény 18/A. §-
ának (1) bekezdése helyett kell 
alkalmazni.  

Támogatásként a munkaadót 
terhelő egészség- és 
nyugdíjbiztosítási járuléknak, 
munkaadói járuléknak, valamint 
egészségügyi hozzájárulásnak 
megfelelő összeg részben vagy 
egészben átvállalható legfeljebb 
egy évi időtartamra.  
Az átvállalt összeg ötven év feletti 
személy esetében nem lehet 
kevesebb a keresetet terhelő 
egészség- és nyugdíjbiztosítási, 
valamint munkaadói járulék, 
továbbá a munkaadót terhelő 
egészségügyi hozzájárulás 
átvállalható legmagasabb mértéke 
összegének ötven százalékánál. 

Ösztöndíjas foglalkoztatás A felsőfokú végzettség 
megszerzését követően egy 
alkalommal legalább kilenc 
hónapig, legfeljebb egy évig 
terjedő határozott időre létesíthető. 
Szerződéssel jön létre. 

Ugyanaz, mint a pályakezdő 
fiatalok esetében, csak itt nem 
terheli a munkavállalót a 
továbbfoglalkoztatás kötelezettsége 

 

A részmunkaidős foglalkoztatás elterjesztésében tehát nagy szerepet játszhatnak ezek a 

kedvezmények, melyek létjogosultságát az empirikus felmérésben is vizsgálom. Frey (2000) 

szerint azonban más támogatási konstrukciót kell kidolgozni, ha a munkanélküliek, illetve 

inaktívak munkába állítása, és megint mást, ha a teljes munkaidőben dolgozók 

részmunkaidőre való áttérésének ösztönzése a cél. Egyik esetben sem könnyű olyan 

megoldást találni, ami a szándékolt hatás elérésére mozgósít, de eközben elejét veszi annak, 

hogy a munkáltatók a támogatás megszerzése érdekében teljes munkaidős állásaikat – 

legalábbis papíron – átminősítsék részmunkaidősre. Nehéz egyensúlyt találni meghatározott 

társadalmi csoportok részmunkaidős foglalkoztatásának támogatása és az esélyegyenlőség 

érvényesítése között is. A túlzott védelem és kedvezmény ugyanis gyakran elriasztja a 

célcsoport felvételétől a munkáltatókat, s a részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos 

nemzetközi tapasztalatok is arra utalnak, hogy ez könnyen a támogatottak zsákutcájává válhat. 

(Frey, 2000) 
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6.6. A NŐK HELYZETE A MUNKAERŐPIACON ÉS A RÉSZMUNKAIDŐS 

FOGLALKOZTATÁSBAN 

„A női foglalkoztatás hazai jellemzői – a munkanélküliség kivételével – kedvezőtlenek az 

Európai Unió átlagához képest. A rendszerváltozást követő női foglalkoztatási folyamatok 

többnyire ellentétesek az Unió foglalkoztatási stratégiájában megfogalmazott elvárásokkal. 

Az időskorúak kivételével romlottak a nők relatív foglalkoztatási és munkanélküliségi 

pozíciói az európai uniós térben és a férfiakhoz viszonyítva is.” (Koncz, 2006) 

A magyar munkavállalási korú nők helyzetét az utóbbi évtizedekben változások 

jellemezték: míg a 80-as években – a többi kelet-európai országéhoz hasonlóan – gazdasági 

aktivitásuk a fejlettebb európai országokénál magasabb értékeket mutatott, addig ez az állapot 

a 90-es évekre visszafordult, és jelentős visszaesést mutatott. A számok hátterében 

valószínűsíthetően az áll, hogy a 90-es évek előtt – nők körében is – jellemző teljes 

foglalkoztatás megszűnt, és a kényszerű munkanélküliségből az út sokszor nem a 

foglalkoztatás felé, sokkal inkább a gazdasági inaktivitás irányába mozdult.33 A 

foglalkoztatottság népességhez viszonyított mértékét tekintve az OECD országok közül az 

alsó harmadba tartozunk, az EU tagországok közül pedig csak a dél-európai országokat 

jellemzi a magyarországinál alacsonyabb arány – ez pedig a nők esetében fokozottan igaz. A 

részmunkaidőben dolgozó nők hazánkban 2,5%-os becsült értéket mutatnak, ugyanez Nyugat-

Európában 20-25%-osra tehető34. (KSH 2007) 

A részmunkaidős nők számának és arányának alakulását a 12. Táblázat illusztrálja: 

12. Táblázat: A részmunkaidős női alkalmazottak számának és arányának alakulása a teljes 
munkaidősökhöz és az össz-foglalkoztatottakhoz viszonyítva Magyarországon 

Forrás: KSH (2007)  

ezer fő Részmunkaidő Teljes munkaidő Összesen (rész-
munkaidő) %-ában 

Összesen (teljes 
munkaidő) %-ában 

Összesen %-
ában 

2000 89,4 1660,9 58,93 44,83 2,32 
2001 89,0 1665,7 58,28 44,83 2,30 
2002 89,0 1669,0 58,82 44,87 2,30 
2003 108,2 1687,2 61,44 45,04 2,76 
2004 105,0 1678,1 61,08 45,01 2,69 
2005 103,7 1681,7 64,81 44,95 2,66 
2006 100,6 1692,1 64,28 44,84 2,56 
2007 103,4 1679,8 63,67 44,63 2,63 

                                            
33 A 15-64 éves gazdaságilag nem aktív nők aránya 2000-ben 10 százalékponttal, 2004-ben 9,3 százalékponttal 
haladta meg az Európai Unió átlagát. 
34 Kivéve a részmunkaidős alkalmazás éllovasát, Hollandiát, ahol a részmunkaidős foglalkoztatottak aránya 
46,3% . Amennyiben csak a nők körében vizsgálódunk, úgy a hazai adatok kb. 7%-os arányt, míg az EU átlaga 
31,4%-os mutat.  
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Az ábrán is jól nyomon követhető, hogy az ezredforduló tájékán a részmunkaidőben 

munkát vállaló nők száma növekedni kezdett, és 2007-re (2005-öt leszámítva) a legmagasabb 

értéket produkálta, azonban az összes foglalkoztatott arányában még mindig csak nagyon 

alacsony mértékű foglalkoztatásra utal. Nem lehet tudni, csak korábbi felmérések alapján 

sejthető, hogy a részmunkaidős munkalehetőségek bővülése inkább a kényszerű 

foglalkoztatás, semmint kívánt választás következménye. A részmunkaidő vállalása anyagi 

megfontolások miatt a családok többségében nem kedvelt foglalkoztatási alternatíva. Frey 

(1997) munkaerő-felmérés kiegészítő felvételeiből fontos következtetéseket lehet levonni: 

míg a megkérdezett 15-49 éves nők 2/3-a ért egyet a nők foglalkoztatásával (mely alatt csak 

20%-ban értik a teljes munkaidejű foglalkoztatást), addig teljes munkaidős állásuk 

részmunkaidőssé alakítását csak 44%-ban vállalnák el. A nők több mint fele tehát anyagi 

okaira hivatkozva ragaszkodott teljes munkaidős állásához, miközben sokszor családjukkal 

kapcsolatos feladataikat nem tudják megfelelően ellátni, ami viszont munkahelyi 

teljesítményükre hat negatívan.  

Ezt fokozván érdemes említést tenni a hazánkban jellemző munkáltatói attitűdről is, amely 

a kisgyermekes, családos nők visszaintegrálását még tovább hátráltatja: eszerint a női 

munkavállalók a munkarend esetleges változásainak, a nagyobb teljesítménykényszernek csak 

korlátozott mértékben, vagy egyáltalán nem tudnak megfelelni, ezért alkalmazásuk nem 

előnyös. A kisgyermekes nők munkaerőpiaci visszaintegrálása – a távollét hosszával 

arányosan – számtalan akadályba ütközik, amelyre megoldást jelenthetnének a családbarát 

munkahelyek létesítésének ösztönzése mellett más támogatási formák is. (Eperjesi, 2001) 

A globalizáció térnyerésével megnőtt a munkaerőpiac rugalmassága iránti igény, amely a 

munkaszervezetek korszerűsítését, a rugalmas foglalkoztatási formák kiszélesítését feltételezi. 

Az Európai Unióban is számos fronton és sokféle eszközzel törekszenek a rugalmas 

foglalkoztatási formák bővítésére: az időszakos munka és a távmunka mellett a 

részmunkaidős foglalkoztatás kiterjesztése jelentős ütemben halad. A hazai női foglalkoztatás 

– nemzetközi összehasonlításban kirívó – sajátossága azonban a foglalkoztatás rugalmatlan 

rendszere. A foglalkoztatás kettős értelemben is rugalmatlan: nem teszi lehetővé a különböző 

munkavállalói stratégiák érvényesítését sem rövidebb, sem hosszabb távon, és továbbra is 

érvényesül a teljes munkaidős foglalkoztatás kényszere.  

A kutatások alapján annyi bizonyosan látható, hogy a nők gyermekvállalási hajlandósága 

jelentős mértékben összefügg részben a megszerzett munkaerőpiaci pozícióikkal, részben a 

várható munkaerőpiaci kilátásaikkal. A női munkavállalás esélyeinek a javításában viszonylag 

gyengék azok az eszközök, amelyek a női munkaerő-kínálatra akarnak hatni, hiszen a női 
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aktivitás mindenhol alacsonyabb, mint a férfiaké. Ellentmondásosak a női munka munkajogi 

szabályozásának szigorítása irányába tett lépések is. Ha a szigorítás jelentősen megdrágítja a 

női munkaerő foglalkoztatását – akkor a jószándék ellenére az intézkedések céljaikkal 

ellentétes hatást fognak elérni. A munkakörülményeket csak akkor lehet szabályozási 

eszközökkel érdemben javítani – ha a munka-sztenderdekkel kapcsolatos jogérvényesítés 

általános feltételei javulnak. Ha ezen erőfeszítések csak a nőkre koncentrálnak – akkor ennek 

erősebbek lesznek a kirekesztő, mint a befogadó másodlagos hatásai. 

Ugyancsak ellentmondásosak a hagyományos szakszervezeti jogosítványok erősítésének a 

hatásai is. A szakszervezetek a hagyományos, „nyolc órás munkarendben dolgozó”, főképpen 

nagyvállalati körben erősek, ahol a férfiak foglalkoztatása dominál. A szolgáltatási területek 

kis és mikro-vállalkozásaiban, atipikus munkaköreiben, ahol jelentős a női munkaerő aránya – 

a szakszervezetek nem túl erősek. Mindez tovább erősíti a munkajog érvényesítésében 

vállalandó állami szerepvállalás jelentőségét. 

A leghatásosabbak azok az eszközök, amelyek keresleti oldalról ösztönzik a női munkaerő 

alkalmazását, foglalkoztatását. E területen mindenekelőtt az adórendszerek és a szociális 

jövedelmek összehangolása az elsődleges feladat. Olyan elvonási és támogatási politikát 

célszerű megcélozni, amely mellett „megéri dolgozni”, és amely mellett megéri nőket 

foglalkoztatni (részmunkaidőben is, alacsonyabb bérért is, stb.) 
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7. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS 

7.1. A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS FOGALMA, DEFINÍCIÓK 

Az Munka Törvénykönyve (Mt.) definíciója szerint a munkaerő-kölcsönzés olyan 

tevékenységet jelöl, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából 

munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek 

átengedi [Mt. 193/C. § a.].  

A munkaerő-kölcsönzés esetén három szereplő definiálható, akik a jogok gyakorlása és a 

kötelezettségek teljesítése során kötelesek együttműködni. A munkavállalón kívüli – a 

munkáltatói jogokat, illetve kötelezettségeket megosztva gyakoroló – szereplők az alábbiak: 

 Kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló 

munkavállalót munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek átengedi és 

munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja 

[Mt. 193/C. §]; őt terheli a munkaviszonnyal összefüggő valamennyi bevallási, 

adatszolgáltatási, levonási, befizetési kötelezettség teljesítése. [Mt. 193/F. §] 

Kölcsönbeadó tehát csak az lehet, akit meghatározott feltételek teljesülése esetén a 

munkaügyi központ nyilvántartása vett. Az Mt. alapján munkáltató az lehet, aki 

jogképes. A munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbeadó munkáltatói kör jóval 

szűkebb, ugyanis csak belföldi székhelyű kft., rt., közhasznú társaság vagy 

szövetkezet lehet, amely megfelel az előírt feltételeknek, és nyilvántartásba vették. A 

munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba 

vételét és folytatásának feltételeit kormányrendelet szabályozza. 

 Kölcsönvevő: az a munkáltató, aki a kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót 

foglalkoztatja. [Mt. 193/C. §] Bár a felügyeleti jogot – a munkavégzés időtartama 

alatt a munkavégzésre, a munkaidőre és pihenőidőre, ill. ezek nyilvántartására 

vonatkozó szabályok betartása tekintetében – ő gyakorolja, a munkavállalót más 

munkáltatónál való munkavégzésre nem kötelezheti. [Mt. 193/D. §] Kölcsönvevő 

bármely munkáltató lehet, nincs a kölcsönbeadóhoz hasonló megkötés. 

A jogviszonyban tehát három jogalany szerepel, közöttük pedig két szerződés jön létre. Az 

egyik a kölcsönbeadó ügynökség és a munkavállaló közötti munkaszerződés, amely egyaránt 

létrejöhet határozott és határozatlan időre, és amelynek tartalmára és létrejöttére a 

hagyományos munkaszerződéshez képest a törvény több speciális rendelkezést fogalmaz meg. 



 96 

A másik a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti polgári jogi megállapodás, amelyre a Ptk. 

általános szabályai mellett az Mt. speciális előírásait is alkalmazni kell. 

E konstrukcióban a kölcsönzött munkavállaló a kölcsönbeadóval áll munkaviszonyban, ám 

ténylegesen a kölcsönvevőnél fog munkát végezni. A munkáltatói jog- és feladatkörök a 

kölcsönbeadó és kölcsönbevevő között az Mt. és a felek megállapodása szerint oszlik meg. 

Így az Mt. alapján a kölcsönbeadót terhelik a foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív 

feladatok [Mt. 193/F. § (2) bek.]. Ő köteles munkabért fizetni, ő szünteti meg a 

munkaviszonyt. A kölcsönbevevő látja el utasításokkal a munkavállalót, ő határozza meg a 

munkarendet, felelős a munkavédelmi szabályokért, és az egyenlő bánásmód 

követelményének érvényre juttatásáért. [Mt. 193/G. § (5) bek.]. 

Bár a kölcsönzést az EU-ban rövid ideig tartó foglalkoztatásra találták ki, Magyarországon 

korábban sokan visszaéltek ezzel a lehetőséggel. A jelenlegi jogszabály azonban már 

meghatározza, ki lehet kölcsönbe adó és vevő. A kölcsönbe adó legalább 1 millió forint 

letéttel kell rendelkezzen, meghatározott végzettsége, valamint nyilvántartási száma kell 

legyen. Ha a munkaügyi ellenőrzés során a felügyelő azt tapasztalja, hogy a kölcsönbeadó 

nem rendelkezik nyilvántartási számmal, jogosulatlanul folytat kölcsönzési tevékenységet, 

vagy a kölcsönzött munkavállalóval nem kötött munkaszerződést, vagy nem kölcsönzés 

céljából kötötte a szerződést, akkor a kölcsönvevőt kötelezik a munkáltatói jogok 

gyakorlására, neki kell a munkaszerződést megkötnie és bejelentenie a munkavállalót. Ha a 

kölcsönbe adó megtévesztette a kölcsönvevőt, hamis adatokat közölt felé, akkor a 

kölcsönbeadó felé kárigénnyel élhet. 

Kölcsönvevői jogok és kötelezettségek: 

 Köteles tájékoztatást adni a munkáról, a besorolásról, a baleseti veszélyekről, stb; 

 Felelős a munkavédelmi előírások betartásáért; 

 A kölcsönadó és a kölcsönmunkás közötti szerződés alapján saját teljesítményigényt 

támaszthat a kölcsönmunkással szemben; 

 Gyakorolja az utasítási jogot, ő határozza meg a kölcsönmunkás tevékenységének 

fajtáját, helyét és idejét; 

 Köteles a kölcsönmunkás által teljesített, a tevékenységre vonatkozó utasításoknak 

megfelelően eltöltött munkaórákat rendszeresen, aláírással és pecséttel ellátva 

igazolni.  

Ugyanakkor nem jogosult a kölcsönvevő a következőkre: 
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 Nem részesítheti figyelmeztetésben a kölcsönmunkást, és nem mondhatja fel a 

munkaviszonyát; 

 Szabadságot sem adhat ki neki, csak a kölcsönbeadó; 

 Nem követelhet igazolást munkaképtelenség esetén. 

A kölcsönmunkás ezzel szemben:  

 A kölcsönvevőnél meghallgatási és javaslattételi joggal rendelkezik; 

 Joga van a panasztételre és panaszának rendezésére; 

 A munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatásra is igényt tarthat (Stück, 2006). 

7.2. A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS JELENTŐSÉGE 

A fejlett országokban a globális bérverseny a munkaerő árát leszorítja, és ugyanez a 

verseny ösztönzi a rugalmas munkaszervezési formákat is (de ezért terjednek az olyan 

megoldások is, mint a tartalékállomány, a munkaerő alvállalkozóvá kényszerítése, stb.) 

(Rozsnyai, 2002). A munkaerőpiac szerkezeti átalakulásával az időszakos munka új 

jelentőséget nyer, hiszen a piac egyre inkább rugalmas foglalkoztatási formákat követel, és 

ehhez mind a vállalkozásoknak, mind pedig az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak 

alkalmazkodniuk kell. Ennek egyik lehetséges megoldása a munkaerő-kölcsönzés, ami az 

elmúlt években, a cégek és a munkavállalók piaci kényszerekhez való alkalmazkodásának 

köszönhetően egyre nagyobb méreteket ölt. Az időszakos munkaerő-közvetítő vállalatoknak 

korábban csak rövidtávú munkaerőhiányt kellett áthidalniuk, ma már viszont egyre inkább 

hídként szerepelnek a munkát kereső emberek és az állást betölteni kívánó vállalatok között. 

A vállalatok számára fontos, hogy a személyzettel kapcsolatos költségeket pontosan ki tudják 

számítani, hiszen költségminimalizálásra törekszenek, ami a költségek ismerete nélkül 

nehézkes lenne. Nem mindig gazdaságos és hatékony megoldás kis rendelésállomány esetén a 

dolgozók elbocsátása, ellenkező esetben pedig új alkalmazottak felvétele (Saller 2006). A 

vállalaton belüli lehetőségek, mint pl. a túlórák és a csúsztatások, hosszú távon nem 

jelentenek eredményes és hatékony megoldást. A vállalatoknak azért előnyös ez a forma, mert 

rugalmasan tudnak alkalmazkodni a rendelésállomány változásaihoz, a munkavállalók pedig 

általában akkor fordulnak munkaerő-kölcsönzőkhöz, ha nem sikerül kiszámíthatóbb, stabilabb 

munkahelyet találniuk. A gyakorlat időközben pedig úgy alakult, hogy a munkavégzés 

időszakos jellege egyre inkább eltűnőben van, és egyre több munkavállaló kerül kölcsönzött 
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munkaerőként, de tartósan egy-egy céghez dolgozni (sokan egy bizonyos idő után átkerülnek 

a kölcsönvevő személyi állományába). 

A munkaerő-kölcsönzés gyakorlata azt mutatja, hogy ez a módszer nem tevékenység-

specifikus, sokkal inkább egy olyan adminisztráció-kímélő és költségelőnyt hordozó eszköz, 

amelynek alapeleme a rugalmasság, alkalmazása pedig kizárólag a munkáltatók 

(tulajdonosok, menedzserek) döntéseitől függ. Általában elmondható, hogy vagy a nagyon 

magas szinten kvalifikált munkavállalókat, vagy a szakképzettséget nem igénylő, betanított-, 

vagy segédmunkához szükséges embereket szokták leginkább kölcsönözni (Mihály, 2006).  

A foglalkoztatásnak ez a formája a nyugat-európai államokban alakult ki, és közvetett 

módon több európai közösségi irányelv kihat rá. Egyes országokban törvényi úton, mások 

önszabályozással rendezik a munkaerő-kölcsönzést: Németország, Franciaország, Írország és 

az Egyesült Királyság törvényben szabályozza, ugyanakkor törvényi rendezés mellett 

önszabályozás is működik Németországban, Hollandiában, Dániában, Belgiumban és az 

Egyesült Királyságban. Olaszország, Spanyolország és Portugália az önszabályozás elvét 

követi. Ezzel foglalkozó vizsgálatok szerint a közép-kelet európai régió posztkommunista 

országai (EU-tagok és tagjelölt államok) a munkaerő-kölcsönzés tekintetében egységesen a 

törvényi úton történő jogi rendezést követik. Érdekes példa Ciprus, Málta és Litvánia, ahol a 

munkaerő-kölcsönzést semmilyen formában nem rendezik (Kiss, 2006).  

Ha másik oldalról közelítjük, megállapítható, hogy az Európai Unió tagállamaiban e 

foglalkoztatási formára szinte országonként eltérő az igény. Vannak államok, amelyek 

megengedik a munkaerő-kölcsönzést, és a munkajogi szabályok között fogalmazták meg az 

erre vonatkozó rendelkezéseket, mások nem tiltják ugyan, de szigorú szabályokat alkotnak a 

kölcsönzésre, harmadrészt pedig van, ahol tiltják a kölcsönzési tevékenység folytatását. Egyes 

országokban csak meghatározott körülmények (pl. helyettesítés, idénymunka) miatt kerülhet 

sor kölcsönzésre, sok esetben az időtartama is korlátozott, előírják továbbá, hogy a 

kölcsönvevőnél állandó alkalmazásban állók létszámához képest milyen arányú lehet a 

kölcsönzött munkavállalók száma, valamint hogy nekik is lehetővé kell tenni az állandó 

alkalmazottakat megillető bérszínvonalat, valamint a kölcsönzéssel egyet kell értenie a 

kölcsönvevőnél működő szakszervezetnek is. 
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7.3. A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MOTIVÁCIÓI 

A munkáltatói oldal megosztottságot mutat a kérdésben, mely szerint érdemes-e ideiglenes 

munkaerő-hiányukat kölcsönzés segítségével megoldani. Az alábbiakban összegyűjtöttem 

azokat a tényezőket, amelyek ezen atipikus foglalkoztatási forma mellett szólnak35: 

 Ciklikus termelésből, vagy egyéb okokból adódó időszakos munkaerő-kiesés 

megoldása: sok vállalat termelése ciklikus jellegű, így ezek a cégek kénytelenek a 

munkaterhelés csúcsai idején ideiglenes munkaerőt alkalmazni. Ugyanez a helyzet 

rövidebb vagy hosszabb betegség, ill. szülési szabadság esetén, amikor egy új ember 

felvétele helyett szintén alkalmas lehet egy kölcsönzött munkavállaló a munkakör 

feladatainak ellátására. Természetesen mérlegelendő megoldás a pozíció jellegétől 

függően, hiszen szélesebb körű kompetenciákat és nagyobb betanítást igénylő, 

komplexebb munkakörök esetén valószínűleg nem hasznosítható időben a 

megszerzett tudás. 

 Magas fluktuációjú munkakörök adta problémák elhárítása: léteznek magas 

elvándorlással jellemezhető vállalatok, szektorok, ahol a különböző pozíciók 

esetében vagy a munkakör összetétele (általában specializáció révén kialakított, 

egyszerű, monotonitást eredményező munkatartalom jellemzi), vagy az érte járó 

ellenszolgáltatás (a bérek versenyszférához mért alacsony színvonala és 

aránytalansága a végzett munkához képest) eredményezi a nagyobb elvándorlást. 

Ilyen esetben könnyű és kézenfekvő megoldást jelenthet a kölcsönzés, ahol a 

kölcsönvevő vállalatnak nem kell a folyamatos ki- és beléptetéssel vesződnie.  

 Létszámstop, bérstop esetén kényszermegoldás: amennyiben a szervezetnek 

kötelezően betartandó állományi szintet kell tartania (úgy vehet fel új alkalmazottat, 

ha egy másikat elküld, ill. úgy adhat fizetésemelést, ha máshol bércsökkentést hajt 

végre), akkor alkalmas lehet a szükséges munkamennyiség ideiglenes, kölcsönzött 

alkalmazottakkal való ellátása. Ez a létszám ugyanis nem tartozik bele az állományi 

létszámba, az értük kifizetett bérleti díj pedig a vállalat által igénybe vett 

szolgáltatások költségei között számolható el. 

 Toborzási, kiválasztási tevékenység pótlása: a kisebb szervezetek esetén mindenképp 

hiányzik, de a középvállalatok körében sem ritka, hogy nem rendelkeznek külön HR 
                                            
35 Az alábbi lista összeállításához Toldi Gáborral, a Multiman-Trenkwalder régióigazgatójával történt interjú 
adta az alapot.  
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osztállyal, ill. a tevékenység ellátására gyakran a vállalat igazgatója vállalkozik. 

Ebből is látszik, hogy e szervezeteknek nincs kifejezett apparátusuk, szakmailag 

hozzáértő embereik az új alkalmazottak beválásának vizsgálatára, keresésük és 

kiválasztásuk szakszerű lefolytatására. Erre jelenthet megoldást a munkaerő-

kölcsönző cégek tudása és tapasztalata, melynek segítségével – és meglévő, 

széleskörű adatbázisuk felhasználásával – sokkal rövidebb idő alatt és biztosabb 

beválás mellett találják meg a megfelelő ember(eke)t a megüresedett pozícióba. Jó 

lehetőséget jelent továbbá a próbaidő kockázatának mérséklésére is, ugyanis a jól 

teljesítő munkavállalók nem ritkán a határozott idejű foglalkoztatás végén átkerülnek 

a kölcsönvevő cég állományába. 

 A bérszámfejtési folyamat elhagyása, adminisztrációs kötelezettségek csökkentése: 

amellett, hogy a kölcsönvevő cégek a bérleti díjon kívül semmi más költséggel nem 

kell, hogy számoljanak, az alkalmazottak bérezési és munkaügyi adminisztrációs 

terhe is lekerül a vállukról, hiszen mindezeket a tevékenységeket is a kölcsönbeadó 

cég végzi el. 

 Felmondási idő csökkenéséből eredő kötelezettség mérséklése: míg normál, tipikus 

munkaviszonyban a felmondási idő akár 3-9 hónap is lehet, mely alatt a 

munkavállalót az arra az időszakra esedékes bére illeti meg, kölcsönzés esetén ez az 

időtartam a kölcsönzési szerződéstől függően maximum 30 nap lehet, ezáltal a 

kölcsönvevő cégre sokkal kisebb kötelezettséget és költséget ró, a függőség csökken. 

Mivel a hazai szabályozás értelmében ebben az esetben nincs felmondási tilalom, a 

cégek a nekik nem megfelelő személytől könnyebben meg tudnak válni.  

 Try&Hire gyakorlat előnyeinek kihasználása: a kölcsönzés megadja a lehetőséget 

arra is, hogy a cégek alaposan megismerjék a kölcsönzött munkavállalókat, és 

megfelelőség esetén állandó állományba vegyék őket (sok helyen a hivatalos 

próbaidő ebből a célból rövidsége miatt nem megfelelő).   

 Kulcsfontosságú teljesítménymutatóknak (Key Performance Indicator, KPI) való 

megfelelés: a vállalatok HR részlegének feladata, hogy a vállalat számára a 

működéshez szükséges, kompetens emberi erőforrás versenyképes költségen 

rendelkezésre álljon, ennek érdekében kötelezően betartandó kulcsmutatókat 

fogalmaznak meg, melyek az állományi létszám növekedésével gyakran csökkenő, 

kedvezőtlen eredményeket hoznak. Ennek kiküszöbölésére jó megoldást jelenthet az 

állományi létszámba nem kerülő, ideiglenesen alkalmazott munkaerő, amelynek 
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segítségével a munkamennyiség – a mutatószámok romlása nélkül/javulásával – 

ellátható. 

 Munkavállalói érdekképviseletek, üzemi tanácsok erejének megosztása, 

növekedésének megakadályozása: azok a munkaadók, akiknél a munkavállalók 

létszáma az üzemi tanácsok és egyéb munkavállalói képviseletek megalakításához 

szükséges küszöbértékek körül mozog, kölcsönmunkások beállításával növelhetik 

létszámukat anélkül, hogy ez befolyásolná az üzemi tanácsosoknak a számát, vagy 

bővítené a beleszólási jogot, növelné ezeknek a képviseleteknek az erejét (az üzemi 

alapokmányokra vonatkozó törvény szerint a kölcsönmunkásokat nem szabad 

figyelembe venni a különböző küszöbértékek kiszámításánál). 

7.4. SZÁMOK ÉS TÉNYEK A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉSBEN 

2006. december 31-én Magyarországon 710 munkaerő-kölcsönző cég működött, amely 

21,6%-os növekedést mutatott az előző év végi adatokhoz képest. A legtöbb kölcsönző 

vállalkozás Budapesten (ill. Pest megyében) működik, számuk 2006-ban 273 volt, amely az 

országban működő összes munkaerő-kölcsönzők 40%-át jelenti. A foglalkoztatók száma 

2005-höz viszonyítva 10,2%-kal növekedett, ha az ágazati besorolást tekintjük, az alábbi 

jellemzőkkel: a legnagyobb arányt a feldolgozói cégek képviselik (1022 cég, 40,4%), jelentős 

még a kereskedelem (392 cég, 15,5%), valamint a sport-, kulturális és egyéb szolgáltató cégek 

aránya (13,4%). Néhány ágazatban a foglalkoztatók szinte csak a fővárosba koncentrálódnak: 

a vendéglátásban tevékenykedők 96%-a, a pénzügyi területhez tartozók 92%-a, vagy pl. az 

oktatási szervezetek 72%-a itt működik.  

2002-től 2006-ig a munkaerő-kölcsönző cégek által foglalkoztatottak száma (határozott és 

határozatlan idejűek egyaránt) mintegy 3,5-szeresére növekedett. A bázisévhez (2002) 

viszonyítva legdinamikusabban a szellemi foglalkozású férfiak (526,1%-kal) és a szakmunkás 

nők (511,6%-kal) alkalmazása nőtt. A fajlagos mutatók szerint 2006-ban átlagosan 168 napig 

dolgozott egy kölcsönzött munkavállaló: ebből a határozatlan idejű munkaszerződéssel 

dolgozóknál átlagosan 193 napot, míg határozott időre szóló munkaszerződés esetén 101 

napot jelent (bár utóbbi esetben 25%-kal nagyobb a kikölcsönzési esetek száma (Pénzné, 

2007).  
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13. Táblázat: A munkaerő-kölcsönzés számokban (2003-2006) 
Forrás: Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége 

 
A 13. Táblázat számszerűsített formában tartalmazza a területtel kapcsolatos ismereteket, 

Jakab-Kocsis-Vida által 2007-ben publikált Munkaerőpiaci helyzetkép 2005-2006 c. 

tanulmánya pedig további számos tényszerű adattal szolgál a témában. A megyei adatokat 

vizsgálva az tapasztalható, hogy a legtöbb cég egyrészt a legfejlettebb megyékben (Fejér, 

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest) található, mivel legnagyobb számban az 

1000 fő feletti vállalatok vették igénybe a munkaerő-kölcsönzést, és itt található a 

multinacionális cégek többsége; másrészt pedig a legnagyobb munkanélküliséggel küszködő 

megyékben (Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád), ahol viszont a 

nagyszámú munkanélküli rövidebb időszakra találhat munkát ilyen módon. 

Az állománycsoportokat nemek szerint külön vizsgálva megfigyelhető, hogy a férfiak 

esetében nagyobb volt a fizikai foglalkozásúak aránya a kölcsönzöttek között, mint a nőknél. 

Szellemi munkaköröknél ez a reláció már nem ennyire egyértelmű. 

A munkaerő-kölcsönzőkkel munkaviszonyban álló munkavállalók számának 

korcsoportonkénti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a 20 év alattiak csupán 7,4%-

át tették ki az összes kölcsönzöttnek, míg a 21-35 év közöttiek az 56,6%-át. Az arányok 

innentől már csökkenőek, a 36-45 év közöttiek a 18,3%-át, a 46-55 év közöttiek a 13,2%-át, 

az 55 év felettiek pedig 4,6%-át adták az egésznek. Ennek alapján elmondható, hogy nem 

  2004 2005 2006 

Kölcsönbeadó cégek 
száma 505 584 710 

Kölcsönvevő 
(foglalkoztató) cégek 
száma 

1732 2294 2528 

Kölcsönzési esetek száma 65029 92089 128475 
Kölcsönzöttek száma 
fizikai munkakörben 115492 100056 106099 

Kölcsönzöttek száma 
szellemi munkakörben 7283 17216 22376 

  Határozott Határozatlan Határozott Határozatlan Határozott Határozatlan 
Munkavállalók száma 31799 20855 25076 51108 28402 74023 
Kölcsönzési esetek átlagos 
hossza (nap) 60 108 105 112 101 193 

Súlyozott átlagos 
kölcsönzési idő (nap) 84 108,5 147 
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tipikusan fiatal- és időskori megoldásról van szó, sokkal inkább a fiatal-közép munkavállalói 

korú népesség körében alkalmazható formáról.  

Iskolai végzettség szerint vizsgálva a megoszlást, azt lehet tapasztalni, hogy az alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkezők adják a kölcsönzöttek legnagyobb részét. A 8 általánossal 

vagy annál kevesebbel rendelkezők aránya 31,8%, a szakmunkás képzővel és szakiskolával 

rendelkezők aránya 36,8%, a szakközépiskolával és technikummal rendelkezők 14%-át teszik 

ki az összesnek, a gimnáziumot befejezettek aránya 12%, míg a főiskolai vagy egyetemi 

képesítéssel rendelkezők mindössze 5,5%-át teszik ki az összes kölcsönzöttnek. 

Előnyök a számok tükrében 

Európai példák alapján a munkaerő-kölcsönzést mint foglalkoztatási lehetőséget egyrészt a 

magas fluktuációval járó munkakörök esetén, másrészt ingadozó volumenű rendelésállomány, 

idénymunka esetén alkalmazzák. A munkaerő-kölcsönzés előnye így kiemelten az, hogy nem 

kell saját állományban tartani a munkavállalókat, és csak valós munka esetén kell 

megrendelni, foglalkoztatni a szükséges létszámot. Érdekes módon Magyarországon 

kvalifikált munkaerőt is viszonylag magas létszámban kölcsönöznek (annak ellenére, hogy a 

többi csoporthoz képest alacsonyabb az arányuk). Ez abból adódhat, hogy a munkaerő-

kölcsönzésről „kapott számlát” a kölcsönbe vevő költségként tudja elszámolni, azaz nem kell 

kimutatnia személyi jellegű kifizetések, konkrétan a munkabér sorai között. Így a kölcsönzés 

igénybe vételével például létszámstop, avagy a bérkeret limitálása esetén is lehet pótlólagos 

munkaerőt bevonni a szervezetbe. Ez főleg projektmunkák esetén előnyös, ahol viszont sok 

esetben diplomások is tevékenykednek.  

Másik előnye a munkaerő-kölcsönzésnek, hogy a kölcsönbe vevő cégnél nem kell a HR 

(toborzás, kiválasztás), illetve a munkaügyi (bérszámfejtés, TB) feladatokkal foglalkozó 

szervezetet indokolatlanul nagy létszámra felduzzasztani, hisz ezeket a tevékenységeket 

szolgáltatásként a kölcsönbe adó cég látja el. Ebből is következik ugyanakkor, hogy a 

kölcsönzött dolgozó bekerülési költsége fajlagosan magasabb (bár ez összességében még 

mindig kisebb költséget jelent). Egy munkavállaló bekerülési költsége (járulékokkal növelve) 

a bruttó bérének 1,35-1,4-szerese, míg a kölcsönzés szorzószámai ÁFA nélkül a 1,6-2,1 

sávban ingadoznak (további érdekes adat lehet a diákszövetkezetek 1,3-as szorzószáma). 
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7.5. PROBLÉMÁK A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉSBEN 

7.5.1. Megoldásra váró területek  

Az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásakor felmerül a rugalmasság és a biztonság 

kényes egyensúlyának kérdése. Nyugat-Európában (elsőként Dániában, az 1990-es években) 

már meghonosodott az ún. flexicurity-elv, amely egy hármas reláció fenntartását célozza: 

nagyfokú munkaerőpiaci rugalmasság, magas társadalmi biztonság és kiterjedt aktív 

munkaerőpiaci politikák egyidejű érvényesülését. Lényeges kérdés, hogy az elvet mennyire 

alkalmazzák a törvényi szabályozás során. Egyes vélemények szerint szükséges bizonyos 

minimál-standardok beépítése (egyenlő bánásmód, felmondási kötöttség, stb.), ugyanakkor a 

szabályok túlzott szigorítása a külföldi cégek kivonulását vonná maga után (Pál, 2006). 

Sok gondot jelent még mindig, hogy a kölcsönző cégek nem jelentik be a munkavállalókat, 

a szükséges dokumentálás és az igazolások kiadása elmarad. A kölcsönbeadó cégek 

adatszolgáltatási kötelezettségeiket sem teljesítik maradéktalanul. A színlelt szerződések is 

gyakorta előfordulnak, pl. amikor egy cég a munkavállalók egy részét kiszervezi, majd 

visszakölcsönzi egy újonnan alapított gazdasági társaságtól saját korábbi munkavállalóit 

(Papp, 2006). 

Többen rámutattak arra a tényre, hogy ezeket a formákat számos vállalat a többlet-

juttatások elkerülésére használja. A megfelelő működéshez megfelelő bértábla és besorolási 

rendszer kialakítása szükséges (Pataky, 2006). Ezen kívül kölcsönzésnél nem lehet 

érvényesíteni többek között a raktári felelősséget sem, így nem vonható felelősségre a 

munkavállaló, ha hiány mutatkozik a cégnél. Kényes kérdés a cafeteria alkalmazása is, hiszen 

ha a munkáltató csak a törzsgárdának szánja ezt a juttatást, akkor a kölcsönzött alkalmazottak 

kimaradnak, ami egyébként akkor lenne indokolt, ha átmenetileg alkalmazzák őket, csakhogy 

a gyakorlat általában nem ezt mutatja. 

A külföldi székhelyű munkaerő-kölcsönző cégekkel való együttműködés is kockázatos 

lehet, mivel a magyar munkaügyi ellenőrző szerveknek nincs hatóköre ellenőrizni a külföldi 

céget, hogy az adott ország jogszabályai szerint nyilván van-e tartva, illetve, hogy a dolgozó 

be van-e egyáltalán jelentve, így egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során a magyarországi 

székhelyű kölcsönbevevő céget vonhatják felelősségre (Kiss, 2006). 
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7.5.2. A kölcsönzés jogi rendezésének alakulása 

A fenti problémák valamint egyéb felmerült hibák és hiányosságok kiküszöbölésére 

nélkülözhetetlenné vált a munkaerő-kölcsönzés törvényi szabályozásának rendbe tétele.  

Az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve (Mt.) a piaci igényekhez képest csak 

nagy késéssel szabályozta a munkaerő-kölcsönzés intézményét. Kezdetben kölcsönzéssel a 

munkaerő-közvetítő cégek foglalkoztak, amelyek megjelenése nagyjából egyidős a hazai 

munkanélküliség megjelenésével. A munkaerőpiaci intézményrendszernek ez az alapvetően 

profitorientált szegmense a 90-es évtized eleje óta sokfajta jogi és gyakorlati működési 

problémával küzdött, mára a vezető cégek köre stabilizálódott, tevékenységüket a vonatkozó 

jogszabályi keretek között végzik. E stabil vállalati kör mellett ma is szép számban vannak a 

piacon olyan cégek, amelyek működésében a szabályszegés és a munkavállalók helyzetével 

való visszaélés is fellelhető, működésükről azonban elég keveset lehet tudni, jellemzőik és 

magatartásuk a hagyományos adatgyűjtési módszerekkel nem tárható fel. A legális és 

szabályszerű munkaerő-kölcsönzési tevékenység jellemzően a korábban munkaközvetítéssel 

foglalkozó cégek egyik új profilja, de a cégek egy része kifejezetten munkaerő-kölcsönzésre 

alakult, az Mt. 2001. július 1-jén hatályba lépett módosítása után. A kölcsönzés 

rugalmasságának csökkenését eredményezte az azóta többször is változtatott jogszabályi 

háttér, ugyanakkor ennek eredményeképpen pozitív irányba mozdult a munkavállalók 

biztonsága, a korábbi kiszolgáltatottság mára már mérséklődni látszik. 

A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályok tehát 2001 óta vannak hatályban, azóta 

többszörös változtatáson estek át 2004-ben, 2006-ban, és két alkalommal 2007-ben.  

A 2004. évi XX. tv hatályos szabályai iktatták be a foglalkoztatási törvény aktív eszközei 

közé a munkanélküliek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának 

támogatására irányuló törvényi előírásokat. Eszerint a foglalkoztatási támogatás nyújtása 

legalább 3 hónapja nyilvántartott regisztrált munkanélküli esetén igényelhető, a támogatás 

mértéke pedig a határozott idejű munkaviszonyról szóló munkaszerződésekben meghatározott 

munkabér, és az azt terhelő járulék összegének legfeljebb 50%-áig terjedhet, de 

munkavállalónként nem haladhatja meg a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos 

kötelező legkisebb munkabér és járulékai másfélszeresét. 

A 2006. januári módosításnak – a jogalkotó szándéka szerint – kettős célja volt: 

megszüntetni azt a kiskaput, amelynek segítségével egyes munkaerő-kölcsönző cégek 

kibújtak a közteher-fizetési kötelezettség alól, másrészt megakadályozni, hogy a munkáltatók 

visszaéljenek hatalmukkal, így biztonságosabb helyzet teremtődhet a munkavállalók számára. 
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A visszaélések megszüntetésének érdekében a január elsejétől hatályos módosítások 

értelmében többek között tilos a kölcsönzés olyan cégek között, ahol az egyik munkáltató 

tulajdonosa – részben vagy egészben – azonos a másik munkáltató tulajdonosával, sőt a 

kölcsönvevő és a kölcsönadó cégek tulajdonosi körében semmilyen átfedés nem lehet. A két 

munkáltató egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszonya alapján sem állhat 

kapcsolatban egymással. A módosított jogszabály továbbá megtiltja a munkaerő-kölcsönzést, 

ha a munkavállaló korábban – hat hónapon belül – a kölcsönvevőnél állt munkaviszonyban, 

vagyis más céget kell keresnie a dolgozónak. Az év elejétől életbe lépő változtatások ezzel a 

hat hónapos határidővel a munkaerőbérlés lételemét jelentő rugalmas foglalkoztatást 

nehezítették meg és hozták lehetetlen helyzetbe. A törvénymódosításoknak azonban nem 

titkolt célja volt a feketemunka visszaszorítása, ennek érdekében a törvény szerint a 

kölcsönbeadó köteles bejelenteni a kölcsönzést az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásba, még 

mielőtt a munkavállaló munkába áll, az igazoló okirat másolatát pedig el kell juttatnia a 

kölcsönvevőnek. 

Az egyenlőség elvét a 2007-es törvénymódosítás hozta meg a munkaerő-kölcsönzés 

területén, ezek „A kölcsönbeadó és a munkavállaló között fennálló munkaviszony, a díjazás 

különös szabályai” alcím alatt kerültek be a törvénybe. Jellemző volt ugyanis, hogy a 

kölcsönzött dolgozók nem ugyanazt a bérezést, juttatáscsomagot kapták meg, mint az 

állományban lévő (munkaszerződéses) munkavállalók. Így a jogszabályi változások e 

csoportja tulajdonképpen ezen egyenlőtlenségek felszámolását célozza meg. Itt érdemes 

megemlíteni, hogy az Alkotmány is kimondja, hogy az egyenlő munkáért mindenkinek, 

bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga. Az egyenlő, illetve egyenlő 

értékűként elismert munka díjazásakor tilos a munkavállalók között indokolatlan 

megkülönböztetést tenni. Azonos munkakörben, azonos végzettségek, gyakorlati idő alapján 

például a munkavállalóknak elviekben egyenlő bérben kell részesülniük. Az egyenlő érték 

megállapítása mindig több körülmény mérlegelésétől függ, de természetesen ezeknek az 

elvégzendő munkához kell kötődniük. Ennek megítéléséhez nyújt támpontot a törvény, mely 

meghatározza, hogy általában mit célszerű az összehasonlítás során figyelembe venni. A 

gyakorlatban a különféle munkáltatóknál versenyképességűk, nyereségük, gazdasági 

helyzetük függvényében általában különböző bérszintek, eltérő munkaköri besorolások 

alakultak ki. Az ebből adódó különbségek azonban nem az indokolatlan vagy hátrányos 

megkülönböztetésből erednek, ezért nem sértik az említett jogelvet. 

Ezek a rendelkezések tehát előírják, hogy a kölcsönzött munkavállalókra megfelelően 

alkalmazni kell az egyenlő, illetve egyenlő értékűnek elismert munka díjazásának szabályait, 
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amennyiben a kölcsönbevevőnél a folyamatos munkavégzés tartama a hat hónapot 

meghaladja, illetve a megelőző két évben összesen legalább hat hónapot dolgozott. Ezekben 

az esetekben a személyi alapbér, a műszakpótlék, a rendkívüli munkavégzésért járó díjazás, 

továbbá az ügyelet, készenlét díjazása tekintetében a munkaviszonyban lévő 

munkavállalókkal azonos díjazás illeti meg őket. A munkaviszony alapján közvetlenül vagy 

közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások, a munkaviszonyban állók számára 

juttatott mértéke a kölcsönzött munkavállalókat akkor illetik meg, ha a kölcsönvevőnél 

történő folyamatos munkavégzésük a határozatlan időre szóló kölcsönzés esetén az egy évet, 

illetve a határozott időre történő kölcsönzés esetén a két évet meghaladta. 

Az EU tagállamokban az egyenlő bánásmód elvével kapcsolatban két megoldás alakult ki: 

az egyik szerint semmilyen különbség nem tehető a kölcsönzöttként dolgozó és a többi 

munkavállaló között, míg a másik szerint először meg kell vizsgálni a klasszikus 

diszkriminációs kritériumokat és ezek alapján jön számításba az egyenlő bánásmód 

követelménye. Magyarország ez utóbbi megoldást követi (Kiss, 2006).  

A jogszabály értelmében vett azonos feltételek azonban a kölcsönbevevő cégek 

szakszervezeteit is megosztja, nem biztos ugyanis, hogy a belső munkavállalók érdekeit 

képviselő szervek is egyetértenek az azonos feltételek kiterjesztésével. A szabály továbbá 

nem alkalmazható, ha bizonyos időtartam alatt el lehet végezni az adott feladatot. A magyar 

jog azt mondja, hogy az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvét akkor kell alkalmazni, ha 

meghatározott időtartamban foglalkoztatnak kölcsönben munkaerőt (ez hazánkban 6 hónapot 

jelent). Az ekvivalencia-szabály tehát ennél rövidebb időtartamú foglalkoztatás esetén nem 

alkalmazandó. (Az uniós irányelv szerint lehetséges az az eset is, amikor a kölcsönző cég 

akkor is fizeti a munkavállalót, amikor éppen nincs kikölcsönözve, ebben az esetben szintén 

nem természetes az ekvivalencia-szabály alkalmazása – bár ezt a szabályt hazánk nem vette 

át) (Mihály, 2006). A díjazás e különleges szabályait nem kell alkalmazni azokra a 

kölcsönzött munkavállalókra, akiknek a munkaviszonyára a kölcsönadónál ennél kedvezőbb 

feltételek vonatkoznak. 

A 2007. áprilisi törvénymódosítás értelmében – eltérő megállapodás hiányában – köteles 

legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig a kölcsönbeadóval közölni mindazon 

adatokat, amelyek legkésőbb a munkabér meghatározott időpontig történő kifizetéséhez 

szükségesek. Egy másik módosítás azt mondja ki, hogy a természetbeni juttatásokat a 

kölcsönbe vevő adja a kölcsönzött munkavállaló számára, ezáltal adókedvezményt is igénybe 

vehet. Ezen intézkedés is azt próbálja elősegíteni, hogy az adott szervezetnél azonos 

juttatásokban részesüljenek a munkaszerződéssel, illetve a kölcsönzés keretében alkalmazott 



 108 

dolgozók. Még egy módosítás történt a kölcsönzéssel kapcsolatban, mely előírja, illetőleg a 

jelen módosítások tükrében pontosítja, hogy az Mt., mely rendelkezései nem alkalmazhatók a 

kölcsönzés esetén, illetőleg mely rendelkezései alkalmazásánál kell a kölcsönvevőt 

munkáltatónak tekinteni. E módosítás problémája lehet, hogy a bérbe vevő cégek kénytelenek 

lesznek a meglévő, adott munkakörben dolgozó munkavállalóik béradatait a munkaerő-

kölcsönzéssel foglalkozó cégekkel közölni. A munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 

vállalatoknak így túlzott betekintésük lesz majd a bérbe vevő cégek jövedelemadataiba. 

További negatív következmény lehet a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozókra háruló 

nagyobb adminisztrációs feladat is. 

Törvényi garanciát jelent továbbá, hogy amennyiben a felek nem kötöttek 

munkaszerződést, illetve a megkötött munkaszerződés nem felel meg a kölcsönzésre 

vonatkozó szabályoknak, akkor a munkaviszonyt – a munkaviszony létesítésének időpontjától 

– a kölcsönvevővel közvetlenül létrejöttnek kell tekinteni. Ez egyúttal megfelel annak a 

polgári jogi általános jogelvnek, hogy a színlelt szerződést a leplezett szerződés szerint kell 

megítélni. Ez az új szankció érdekeltté teszi a kölcsönvevőt a legálisan alkalmazott 

munkavállalók kölcsönzésében. 

Éveken át nem volt igazán jó híre a kölcsönzésnek, „köszönhetően” azon cégek 

működésének, akik a kölcsönzött munkatársak bérét a járulékok részbeni megspórolásával 

fizették ki (mely így költségelőnyt jelentett a kölcsönbe vevő cégnek is). A munkaerő-

kölcsönzést az elmúlt években érintő jogszabályi változások többsége ezért a tevékenység 

kifehérítését, legális mederbe terelését szolgálta. A biztonság növelése érdekében pedig még 

további módosítások várhatók.  

7.6. A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS SPECIÁLIS VÁLTOZATA: A DIÁKMUNKA 

A munkaerő piac fontos kiegészítő szegmense a diákmunka, mely a felsőoktatásban 

résztvevők tömegessé válásával, a kreditrendszerű képzés elterjedésével illetve egyéb 

szociológiai jelenségek miatt már régen túllépett a „nyári munka” jellegen. Az iskola- vagy 

diákszövetkezetek legfontosabb előnye, hogy a nappali tagozatos diákokat számos 

kedvezménnyel tudják foglalkoztatni. Így bizonyos esetekben, – főleg a rövid, de intenzív 

időtartamú, ill. szezonális, továbbá a nagy fluktuációjú munkahelyek esetén – mindenképpen 

költséghatékony lehetőséghez juthatnak a szolgáltatást igénybe vevő cégek. A keresletet a 

diákmunka iránt tovább fokozza, hogy főleg Budapesten és környékén a cégek egyre 
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nehezebben jutnak megfelelő munkaerőhöz, így az iskolaszövetkezetek szolgáltatásait 

igénybe vevők köre évről-évre bővül. 

A hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően az iskolaszövetkezetek kedvező 

feltételekkel tudják megvalósítani a munkát vállaló, nappali tagozatos jogviszonnyal 

rendelkező hallgatók foglalkoztatását, bérezését. A diákmunkaerő alkalmazása célszerű 

hirtelen jelentkező munkaerőigény, hosszabb-rövidebb idejű projektek lebonyolítása, nagyobb 

volumenű rendelésállomány, szabadságolás, de akár létszámkorlátozás, létszámstop idején is. 

Az alkalmas diákmunkaerő felkutatását, kiválasztását, illetve az adminisztrációs feladatokat 

(munkaszerződés kötése, jelenléti ívek összesítése, bérszámfejtés, kifizetés) teljes körűen az 

iskolaszövetkezet végzi, szolgáltatásukról ÁFA-s számlát állítanak ki, mely költségként 

közvetlenül leírható. Igény esetén a kiválasztásban a fogadó gyáregység, szervezet 

munkatársai is részt vehetnek (főleg komolyabb követelmények esetén célszerű, pl. szakmai 

gyakorlatosok, gyakornokok, projektfeladatban résztvevők kiválasztásakor). A vállalkozói 

díjat a bruttó bérre vetítve határozzák meg, a szorzótényező általában 1,3-1,4 (Például, ha a 

diák-munkavállaló óradíja bruttó 800 Ft/óra, ez estben a vállalkozói díj teljes körű 

lebonyolítás esetén 1120 Ft/óra + ÁFA).  

Az elmúlt években gyakran felvetődött, főleg a nagy, tőkeerős munkaerő-kölcsönző 

cégeknek konkurenciát jelentenek-e az Iskolaszövetkezetek. A felmérések épp ennek 

ellenkezőjéről tanúskodnak: a diákmunkaerő sajátosságaiból fakadóan (rendszertelen 

munkavégzés, nagy fluktuáció stb.) inkább kiegészíti a munkaerő-kölcsönzést, minthogy 

helyettesítené. A jogszabályi háttere sem engedi meg az átfedést: a diákmunka esetén a 

munkáltatói, munkairányítási jogait nem lehet átadni a megbízónak, így csak jól definiált, a 

szövetkezet irányítása mellett folytathatnak munkavégzést a hallgatók. Ez természetesen csak 

abban az esetben igaz, ha a diákszövetkezetek tényleg diákokat, pontosabban nappali 

képzésben résztvevőket alkalmaznak, mivel ez a csoportot időben korlátozottan lehet csak 

foglalkoztatni. Nem így az egyéb tagozaton tanuló vagy csak a munkavállalás alatt „tanuló” 

munkavállalók esetében. 

A munkavállalók iskolaszövetkezetekben való munkavállalással kapcsolatban leginkább a 

„késői bérfizetéssel”, illetve a „kis munkaválasztékkal” továbbá a „kevés munkával” 

elégedetlenek. A legelső probléma két okra vezethető vissza: a havonta egy hetet dolgozó 

diáknak – főleg, ha ez hó elején történt – egyszerűen adminisztratív okokból meg kell várnia a 

következő hónap elejét a bérkifizetésig, továbbá a szövetkezetek általában tőkeszegény 

szervezetek, így nagy gondot jelenhet a havi bérek előfinanszírozása, ezért sokszor a 

következő hónap közepéig kell várnia a munkavállalóknak a várt juttatásért. A 
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tőkeszegénység másik jele, hogy ezen vállalkozások keveset tudnak marketingre, 

reklámozásra költeni. 

A munkaválaszték szűkössége csak néhány terület esetében igaz, ott, ahol tömegesen 

alkalmaznak diákokat: a rendkívül alacsony bérköltséggel gazdálkodó gyorsétterem-láncok, a 

nagyáruházak egyszerűbb munkakörei illetve a dinamikusan bővülő és rendkívül nagy 

munkaerőigényű call center cégek. A „kevés munka” problémája általában a szünidőre 

jellemző, amikor időszakosan a középiskolások tízezrei jelennek meg a munkaerőpiacon. Az 

talán természetes, hogy a diákok kevés munkával minél több pénzt szeretnének keresni, a 

többségük viszont túlbecsüli saját tudását, és nehezen fogadja el, hogy valós ismerete 

kevesebb, mint amit a cégek elvárnak. A szakmai jellegű munkák esetén a megbízók nem 

betanulókat, hanem tapasztalt, megbízható szakismeretű diák munkavállalót várnak el. A 

diákok többsége a könnyű fizikai munkák esetén alkalmazható sikeresen. 

Kutatási eredmények 

A 2006 decembere és 2007 januárja között lezajlott kérdőíves felmérés36 során 

középiskolások és felsőoktatásban résztvevők véleményét kérdezték meg a diákszövetkezeti 

munka megítéléséről. A 18 éven aluliak körében a jellemző munkakörök a szórólapozás, 

csomagolás, árufeltöltés és anyagmozgatás, a foglalkoztatás formája pedig 60%-ban 

munkaszerződéssel történt, a fennmaradó 40% pedig megbízási szerződéssel.  

A megkérdezettek fele mutatott elégedettséget, a negyedük elégedetlenséget, a többiek 

még bizonytalanok, ill. lehet, hogy jelenleg nem elégedettek, de szándékukban áll a 

továbbiakban is diákszövetkezetek alkalmazásában ideiglenes munkát vállalni. A felmérés 

szerint a diákszövetkezeti munka alternatívájaként 40-40%-os arányban a részmunkaidős 

foglalkoztatás, ill. az alkalmi foglalkoztatás lett megemlítve. Az egyetemisták és főiskolások 

körében végzett felmérés hasonló eredményeket hozott, az ő esetükben a tipikus munkakörök 

adatrögzítéssel és hostess szolgáltatásokkal egészültek ki. A foglalkoztatás az esetek 51%-

ában munkaszerződéssel, míg 36%-ban megbízási szerződéssel történt (13%-ban szerződés 

nélküli foglalkoztatásról volt szó). A diákszövetkezeti munka alternatívájaként a következőket 

jelölték meg a válaszadók: Távmunka (15%), Részmunkaidő (41%), Munkaerő-kölcsönzés 

(6%), Alkalmi foglalkoztatás (23%), Ösztöndíjas foglalkoztatás (15%). 

Költségeit tekintve megemlítendő, hogy a diákmunkaerő alkalmazása a felnőtt munkaerő-

kölcsönzéssel szemben is költséghatékonynak bizonyul, hisz a szokásos, bruttó bérre vetített 

                                            
36 Jakab Tamás – Kocsis László Levente – Vida Szabolcs: Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon 2005-
2006 
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szorzó tényező 1,3-1,4, szemben a munkaerő-kölcsönzésnél alkalmazott 1,6-2,1-es szorzóval. 

A diákmunka és a munkaerő-kölcsönzés közötti hasonlóságok és különbségek tisztázását 

tűzte ki célul a 2007. november 16-án Pécsett, a PTE FEEK által megrendezett konferencia, 

ahol a munkaadók, az irányító hatóság, a munkaerő-kölcsönzők és az iskolaszövetkezetek 

szereplői is megjelentek. Az iskolaszövetkezetek mintegy 120-140 ezer taggal rendelkeznek. 

Céljuk, hogy ezek a diákok a munkaerőpiacra tapasztalattal léphessenek be, ennek érdekében 

pedig – a Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének elnöke szerint – csak 

olyan munkákra küldik őket, amelyek nevelési ill. oktatási célzatúak. Ennek ellenére vannak 

olyan diákszövetkezetek, ill. munkaerő-kölcsönzők, akik túllépnek hatáskörükön, és a másik 

tevékenységét is ellátják.    

A Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége a kormány 

foglalkoztatáspolitikájának támogatásához kidolgozott javaslatában több szempontból is érinti 

a disszertációban tárgyalt atipikus foglalkoztatási formákat. A sajátos kölcsönzési iparágat 

jelentő iskolaszövetkezetek lényegesen hátráltatják a munkaerő-kölcsönzési piaci törvényesen 

működő szereplőinek tevékenységét. Az iskolaszövetkezetek a magyar kölcsönzési piac 

hozzávetőleg 23%-át fedik le – más országban 5% körüli részarány jellemző. A hazai 

diákszövetkezeteknek tavaly körülbelül 90 000 tagjuk volt, 3300 vállalattal álltak 

szerződésben. A szektor 85-90 %-át lefedő 8 legnagyobb diákszövetkezet teljes árbevétele 

2003-ban 5,75 milliárd forint volt (Világgazdaság, MTI).  

Az állam milliárdoktól esik el, mivel a saját állításuk szerint diákokat alkalmazó 

szövetkezetek nem fizetnek sem adókat, sem járulékokat. A diákszövetkezetek a jogszabály 

szerint ugyan nem kölcsönözhetnek, de sok esetben a diákiroda mellett felnőtt munkaerőt 

kölcsönző céget is működtetnek, ami átláthatatlan üzleti struktúrát eredményez. Az 

alacsonyabb kölcsönzési költség előnyös a megrendelő számára, és mivel nem büntethető, 

ezért nem érdekelt a felnőtt, legálisan kölcsönzött munkaerő alkalmazásában. A javaslatok 

szerint egységes elbírálásra lenne szükség. A diákok kölcsönzése esetén a munkaerő-

kölcsönzőket is illesse meg a diákfoglalkoztatás járulékkedvezménye, vagy ez a kedvezmény 

ne legyen egyetlen szervezet kiváltsága sem. 
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8. TÁVMUNKA37 

8.1. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK 

A Munka Törvénykönyve alapján „a távmunkát végző munkavállaló a munkáltató 

működési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általa választott, a munkáltató 

székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, információtechnológiai és informatikai eszközzel 

végző és a munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbító munkavállaló”. [Mt. 

192/D. §] 

Fenti definíció a távmunkát végző munkavállalót determinálja, ezzel kapcsolatban 

lényeges megemlíteni, hogy a köztudatban és a szakirodalomban is sokféle fogalom-

meghatározás van érvényben, ennek megfelelően értelmezése sem egyértelmű. 

Illusztrációként álljon itt néhány megfogalmazás, melyek jól mutatják a távmunka alakulását, 

sajátosságait, altípusait38:  

„A távmunka olyan rugalmas munkaszervezési és -végzési forma, amit a hagyományos 

vállalati központtól/telephelytől távol, infokommunikációs eszközök segítségével végeznek.” 

(nemzetközi fogalommeghatározás39,40) 

Érdemes megemlíteni, hogy a távmunka definiálása és mérése munkáltatói (arról ad képet, 

mennyire elterjedt a távmunka a gazdaságban) és munkavállalói (azt mutatja, milyen szerepe 

van a távmunkának a foglalkoztatásban) körre is érvényesíthető, előbbi esetben egy újfajta 

munkaszervezési, utóbbi esetben pedig egy modern munkavégzési formáról beszélhetünk. 

Vannak azonban olyan közös jellemzők, melyeket még a különféle definíciók ismertetése 

előtt fontos rögzíteni, hiszen ezek egybeesése határozza meg a távmunkát:  

 A munkavégzés alternatív munkahelyen történik: lehet saját otthon, teleház, 

távmunkaközpont, teleiroda, közlekedési eszközök, stb.  

                                            
37 A fejezet elkészítésénél nagyban támaszkodtam a téma legfrissebb és legátfogóbb irodalmának számító Fehér 
Könyvre (in: Tanulmányok a távmunkáról, 2006).  
38 A folyamatos definícióváltozás és módosulások a távmunkavégzés számos variációjának következményeként 
adódnak, ugyanis csak a fogalom határainak tágításával lehetséges a jelenség meghatározása és a jelenség leírása 
az altípusok kihagyása nélkül.  
39 Az egységes fogalommeghatározás ellenére ismeretesek további – országspecifikus – definíciók is, pl. az 
Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában vagy Olaszországban. 
40 Az ezredfordulótól kezdve honosodott meg az e-munka definíciója is, amely gyakran szinonimaként 
jelentkezik a statisztikákban és tanulmányokban: „Az e-munka olyan munkavégzés, amely infokommunikációs 
eszközök alkalmazása által növeli a hatékonyságot, idő és hely tekintetében a rugalmasságot, és az erőforrás-
felhasználás fenntarthatóságát.” (Collaboration@Work. The 2004 Report on new working environments and 
practices. European Communities, 2004.) 
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 Önállóan és rendszeresen: a hét egy-két, vagy akár minden napján a munkahelyétől 

távol végzi a munkáját a dolgozó. Így távmunka alatt értjük azt az esetet is, amikor 

valaki minden héten legalább 1-2 napot rendszeresen otthon dolgozik, és ezt 

munkáltatójával való közös megegyezés alapján, munkaidőben teszi – tehát a 

munkahelyről munkaidő után alkalmanként hazavitt, túlórában otthon befejezett 

munka nem tekinthető távmunkának (Tóth-Neumann, 2006). 

 A kapcsolattartás a munkaadóval elektronikus úton valósul meg: fontos kiemelni 

tehát, hogy a bedolgozói munka nem azonos a távmunkával – mindenekelőtt az 

alapján, hogy a fizikai-logisztikai hálózatot (elosztórendszert) informatikai hálózat 

váltotta fel.  

Fentiek cáfolják Bankó (2003) megközelítését, mely szerint „A legtágabb megközelítésben 

tehát minden olyan munka távmunka, amikor a munkavégzés során a munkavállaló és 

munkáltató térben messze van egymástól.” Olson megfogalmazása már sokkal szűkebb és 

pontosabb: eszerint „távmunka az a munkaszervezeten belül végzett munka, amely a 

hagyományos szervezeti karakterektől függetlenül térben és időben valamint 

számítástechnikai és telekommunikációs eszközökkel támogatott”.  

Bankó tanulmányában (2005) további megközelítéseket is felsorol. „A távmunka olyan 

munkavégzés, melynek helye független a munkáltató vagy a megbízó földrajzi 

elhelyezkedésétől; és megváltoztatható az egyes távmunkás akarata és/vagy a munkát adó 

akarata szerint. A munkavégzés elsősorban vagy nagymértékben elektronikus berendezések 

használatát feltételezi, a munka eredménye távolról kerül továbbításra a munkáltató és a 

munkavállaló közt.” „A távolsági kommunikációs kapcsolatnak közvetlen telekommunikációs 

kapcsolatnak kell lennie, amely magában foglalja a levelezési és továbbítási szolgáltatásokat 

is” (Huwes, 1984). E definíció megalkotója szerint a bedolgozó és a távmunkás fogalmának 

elhatárolására nagyon kevés lehetőség van, a homework kategóriájába sorolja a távmunkát, 

mely eszerint belefér a bedolgozás tág értelmébe, annak egyik alfajaként határozható meg, ezt 

azonban én nem sorolom a távmunka típusai közé. (Lencs (2004) megfogalmazásában a 

bedolgozás teljesítménykövetelményként meghatározott egyszerű fizikai munka, míg a 

távmunka összetett, magas kvalifikációt, önálló munkavégzést igénylő feladatkör.) A német 

irodalom egy iránymutató definíciója szerint (Schaub, 1992) „A távmunkának három fogalmi 

eleme különíthető el: a számítástechnikai eszközökre támaszkodó tevékenység, a munkavégzés 

helye a munkáltatótól vagy a megbízótól térben elválik továbbá a munkahely a központtal 

elektronikus összeköttetésben áll.” 
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Jelen disszertáció a magyarországi adaptációkat, megfogalmazásokat és tipológiát tartja 

szem előtt (lásd 14. Táblázat). 

14. Táblázat: A távmunka hazai definíciói 

Forrás Távmunka definíciója 

Foglalkoztatáspolitikai 

és Munkaügyi 

Minisztérium 

honlapja41 

A távmunka az információs és tudásalapú társadalom infokommunikációs eszközökkel 

támogatott munkavégzési formája…A távmunka személyi számítógépen végzett olyan 

szellemi tevékenység, amelyben a munkavállaló otthon, vagy egy közelébe kihelyezett 

munkahelyen (pl. teleházban vagy telecenterben) önállóan old meg feladatokat a 

távolban lévő munkáltató megbízásából. Munkája eredményét (amely valamilyen 

elektronikus formában továbbítható dokumentum) valamilyen távközlési módszerrel 

(interneten, intraneten, e-mailen, stb.) továbbítja, s többnyire a feladatokat is 

ugyanígy kapja. Munkáltatójával, főnökével, és munkatársaival így elsősorban 

elektronikus úton, telekommunikáció révén tartja a kapcsolatot. Személyes 

megjelenésére a munkáltató központjában csak esetenként van szükség. 

Távmunkainfo.hu42 Távmunkának tekintjük a munkavégzésnek azt a formáját, amikor a munkavállaló nem 

a hagyományos munkahelyen, hanem attól távol végzi el rendszeresen napi munkáját, 

melynek eredményét a kommunikációs és információs technológiák alkalmazásával 

juttatja el munkaadójához. 

A szakszervezetek 

szövetségének 

honlapja43  

A távmunka az információs társadalom egyik megjelenési formája és lehetősége. A 

távmunka olyan szellemi tevékenység, amit a munkavállaló személyi számítógépén 

végez otthonában, vagy egy közelébe kihelyezett munkahelyen, önállóan old meg 

feladatokat a távolban lévő munkáltató vagy munkaközvetítő megbízásából. A munka 

eredményét távközlési csatornán továbbítja, és többnyire a feladatokat is így kapja. A 

dolgozó a munkaadójával, közvetlen főnökével és munkatársaival telekommunikáció 

révén tartja a kapcsolatot. A munkáltató központjában csak esetenként kell 

személyesen megjelennie.  

AT&T44 A távmunka olyan üzleti stratégia, amely a kommunikáción alapuló irodatechnológia 

hatékony használatával a rugalmas munkakörnyezetet támogatja, és ezáltal mérhető 

üzleti értéket teremt mind a vállalat, mind az egyén, mind ügyfelei számára. 

Negral45 A távmunka célja ugyannak a feladatnak az elvégzése, amit a munkavállaló az 

irodában végez. A távmunka alkalmazása lehetővé teszi a folyamatok és 

munkavállalók hatékonyságának monitorozását, ezáltal fontos döntéstámogatást 

nyújtva a vállalatvezetőknek.  

                                            
41 www.fmm.gov.hu/main.php?folderID=2036 
42 www.tavmunkainfo.hu/miatavmunka.htm 
43 www.konfoderaciok.hu/mszeib/integracio/2001-4/integ200104.html  
44 A távmunkás foglalkoztatásban élen járó cég menedzsmentjének megfogalmazása a mikro-gazdasági, vállalati, 
munkaszervezési és hatékonysági, stratégiai szempontokat szem előtt tartva. 
45 Az informatikai profilú távmunkát nagy számban alkalmazó cég definíciója (www.negral.com)  
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KSH Régi: A távmunka jellemzően olyan, nem a munkáltató telephelyén végzett 

tevékenység, melyhez telekommunikációs (telefon, PC) kapcsolatot is felhasználnak. 

Új: A távmunka minden olyan munka (döntően szellemi tevékenység), amikor a 

munkavégzés során a munkáltató és a munkavállaló térben távol van egymástól (a 

munkavállaló nem feltétlenül otthon, de nem a munkáltató telephelyén dolgozik), 

köztük telekommunikációs kapcsolat áll fenn, a munkavégzés pedig elsősorban 

elektronikus berendezések (minimum számítógép) használatát feltétezi. A 

munkavállaló önállóan old meg feladatokat a távolban lévő munkáltató megbízásából. 

Munkája eredményét (amely valamilyen elektronikus formában továbbítható 

dokumentum) valamilyen távközlési módszerrel (interneten, intraneten, e-mailen, stb.) 

továbbítja, s többnyire a feladatokat is ugyanígy kapja. Munkáltatójával, főnökével, és 

munkatársaival így elsősorban elektronikus úton, telekommunikáció révén tartja a 

kapcsolatot. Személyes megjelenésére a munkáltató központjában csak esetenként van 

szükség. 

TÁRKI, GKI46 A vállalat akkor alkalmaz távmunkást, ha az hetente egy fél napot a vállalat 

épületeitől, irodáitól távol dolgozik rendszeresen, és munkavégzéséhez valamilyen 

elektronikus hálózaton keresztül a vállalat informatikai rendszeréhez csatlakozik.  

8.2. A TÁVMUNKA TÍPUSAI 

A távmunka jellegéből adódóan, nehéz pontosan meghatározott iránymutatásokat alkotni a 

távmunkavégzés szabályozásával és típusaival kapcsolatosan. Mutatja ez azt is, hogy sem a 

távmunka keret-megállapodás47, sem a magyarországi távmunka törvény48 nem tett kísérletet 

a távmunkavégzés helyének és rendszerességének részletesebb szabályozására (Forgács, 

2008). Az FMM honlapján található meghatározás szerint a távmunkának négy típusa 

azonosítható hazánkban: 

(1) Otthon végzett távmunka: a távmunkavégzés alapvető formájaként említhető, mely 

kategóriába három alcsoport sorolható: 

 A munkavállaló munkája többségét otthon végzi, vagy a munkaidő egy részét 

megosztja munkahelye és otthona között; 

 Közeli munkaközpontokban végzett távmunka, mely teleházak, 

távmunkaközpontok olyan szervezési megoldások, amelyek révén a cég 

                                            
46 Az eEurope2005 és az eEurope+ 2003 programokhoz kapcsolódóan végeznek lakossági és vállalati 
adatfelvételt, ennek során pedig az ő definíciójukhoz igazodva közös fogalomrendszert alkalmaznak.   
47 Európai Bizottság: Európai Távmunka Keretmegállapodás (2002), 
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/oct/teleworking_agreement_en.pdf 
48 2004. évi XXVIII törvény  
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központjához, vagy a munkavállalók többségéhez közeli helyen az irodai 

működés feltételeit teremtik meg annak érdekében, hogy az utazást és ingázást 

mérsékelni, ill. az otthoni informatikai hiányosságokat pótolni lehessen;  

 Telecenterek, a helyi vállalkozások megerősítésére, a helyi önkormányzatok, 

közösségek finanszírozásával;  

(2) Mobil vagy „vándorló” távmunka, amely a munkavállaló munkájával kapcsolatos 

utazásokhoz, vándorlásához kapcsolódik. 

(3) Kiegészítő szatellit irodákban végzett közösségi távmunka, vagy „back-office” call-

centerekben végzett távmunka. 

(4) Virtuális szervezetek, hivatalok és irodák.  

Forgács (2008) – a távmunkavégzés helye szerinti – csoportosításában az alábbi három 

forma tipizálható: 

(1) Otthoni távmunka – a munkavégző otthonából látja el feladatait (pl. programozó, 

adatrögzítő),  

(2) Mobil távmunka – a munkavégző otthonán és munkaadó telephelyén kívül látja el 

feladatait (pl. értékesítők, kárfelmérők, tanácsadók),  

(3) Távmunka centrum vagy szatellit iroda – a költségcsökkentési lehetőségek és a 

munkaerőpiac rendelkezésre állása alapján regionális irodákban látják el a 

munkavállalók a feladataikat. Ezen irodák üzemeltetését elláthatja a munkaadó, vagy 

egy harmadik fél is (pl. call-centerek, könyvelés, adatrögzítés). 

A KSH felméréseiben rendszeresen végzettnek tekinti a távmunkát, ha a megkérdezett az 

előző négy hétben munkára fordított idejének legalább a felét távmunka végzéssel töltötte, és 

alkalminak akkor, ha a távmunka végzésre fordított idő nem éri el az összidő 50%-át, bár 

előfordult az utóbbi négy hétben. Forgács (2008) a munka rendszerességét más szemszögből 

világítja meg, és az alábbi csoportosítást hozza: 

(1) Alkalmi távmunka – a munkavégző egyes távmunkára alkalmas munkafeladatokat 

távmunkában láthat el. Ezek rendszeressége azonban a munka jellegénél fogva nincs 

meghatározva (pl. ajánlatok és szerződések készítése, marketingakciók előkészítése, 

kutatások); 

(2) Részleges távmunka – a munkavállaló előre meghatározott rendszerességgel 

végezheti munkáját távmunkában (pl. heti 1-2 nap, heti 2-3 nap); 

(3) Folyamatos távmunka – a munkavállaló gyakorlatilag folyamatosan a telephelytől 

távolról látja el feladatait (pl. call center, adatrögzítés, követési feladatok).  
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A nemzetközi szakirodalom és a statisztikai felmérések besorolásaikat önkényes alapon 

végzik, ezért meglehetősen nehéz az országok közötti összehasonlítás. Közös halmazként az 

alábbi négy altípus említhető (Hárs et al, 2006): 

(1) Otthoni távmunka: jellemzően otthon kialakított, infokommunikációs eszközökkel 

felszerelt helyiségekben végzik, és a munka eredményeit is ICT 

(infokommunikációs technológia) eszközök segítségével továbbítják. Intenzitás 

alapján megkülönböztethető állandó (akik heti munkaidejük több, mint 90%-át töltik 

otthoni távmunkában), váltakozó (legalább heti egy nap) és kiegészítő (a fentiektől 

kevesebbet töltenek otthon távmunkával) távmunka.  

(2) Mobil távmunka: a távmunkás munkaidejének nagy részét jellemzően utazással tölti, 

a munkavégzés pedig otthonától és munkahelyétől távol valósul meg, a 

kommunikáció szintén a mobil infokommunikációs eszközök segítségével történik. 

Altípusaként említhető a több helyen folytatott távmunka (multilocational work). 

(3) Önfoglalkoztatók által végzett távmunka: lényegében a foglalkoztatási státusz 

különbözteti meg a többitől, ami az alkalmazottitól eltérő munkakapcsolatot 

feltételez.  

(4) E-szabadúszó (e-lancer): ezt a kifejezést azokra a távmunkásokra alkalmazzák, akik 

szinte teljes munkájukat „virtuálisan”, a neten keresztül végzik, beleértve a 

megrendelés megszerzését, a munka elvégzését és eredményeinek továbbítását, 

valamint a kapcsolattartást is.  

8.3. A TÁVMUNKA JELENTŐSÉGE 

A távmunka manapság már ismert és közkedvelt formává vált, annak ellenére, hogy 

Európához képest még jelentős elmaradásunk van, egyre több vállalkozás számol be 

alkalmazásáról. A témának mára már jelentős irodalma is van, köszönhetően az erre 

szakosodott szövetségeknek és szerveknek, valamint a témával foglalkozó – kormányzati és 

civil oldalról érkező – szakértők munkáinak. Jelen fejezet az eddig megjelent cikkek és 

tanulmányok eredményeinek bemutatására vállalkozik, főként a hazai kis-és középvállalkozói 

szektort érintő kérdésekben. Célom továbbra is a munkáltatói oldal feladatainak, 

felelősségeinek és természetesen a számukra elérhető materiális és nem materiális előnyöknek 

a feltérképezése, de vizsgálom a forma törvényi szabályozási oldalát, valamint az – egyrészt 

magyar kulturális, vezetési stílus sajátosságokból, másrészt a munkavállalók hozzáállásából 
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adódó – akadályozó tényezőket is. Ehhez azonban először a téma jelentőségét célszerű 

összefoglalni. 

„A távmunkát nem divathullám, vagy politikai sikerek mentén kell, vagy szükséges 

alkalmazni, hanem a foglalkoztatáspolitika egyik szükségszerű, modernizációs eszközeként. 

Tekintettel arra, hogy a távmunka, mint az atipikus foglalkoztatás egyik formája, elősegítője 

lehet az aktív foglalkoztatási színvonal és ráta, valamint a vállalkozások versenyképes 

növekedésének, a munkaerőpiac és a hazai gazdaság teljesítménynövelő eszközeként 

alkalmazhatjuk, amely végül, szükségszerűen társadalmi modernizációt is eredményezhet.” 

(Simon, 2006) Ez a vélemény magában foglalja a téma aktuális és szükségszerű voltát, 

összetett hatásait és követelményeit. A foglalkoztatás bővítése, javítása szempontjából – az 

amerikai és EU-s példákat szem előtt tartva – egyértelmű jelentőséget mutató munkavállalási 

formáról van szó, jelen munka azonban elsősorban a munkáltatói oldal perspektívájából 

vizsgálódik. Ennek eredményeképpen a téma elemzésekor alábbi szempontokat tartom szem 

előtt. 

Korunk egyik jellemző vonásaként tekinthetünk a tudományos-technikai forradalom 

kibontakozására. A képzett munkaerő olyan eszközök és tudás birtokában van, amelyekkel 

soha nem látott mértékben válik képessé a munka termelékenységének növelésére. A 

tudományos és a technikai eredmények gyakorlati felhasználásának ütemét, eredményes 

felhasználásának gazdaságosságát azonban többek között az határozza meg, hogy milyen 

fokot ért el, hogyan fejlődik a munka – társadalmi méretű és vállalatokon belüli – 

szervezettsége. A szervezés javítása révén érhetjük el a legkisebb ráfordítással a 

termelékenység növekedését, és ez a tény különösen napjainkban kap nagy jelentőséget, 

amikor átmenetileg csökkennek a fejlesztési lehetőségek (Forgács, 2008).  

Amennyiben munkáltatói oldalról tekintünk a kérdésre, megállapítható, hogy a 

munkafeladatok hatékony szervezése időbeli és pénzbeli ráfordításokat igényel49. Az 

optimális munkaszervezésre fordított kiadás meghatározható annak a kiadás és bevételre 

gyakorolt hatását illusztráló 16. ábra segítségével:  

                                            
49 A távmunkahelyek létrehozása a munkaadónál tőkét szabadíthat fel, az olcsóbb ingatlanköltségek, a kisebb 
fluktuáció és a hatékonyság növelése által. A távmunka alkalmazásával a vállalatok tehát jelentős költségeket 
takaríthatnak meg, amelyeket fejlesztésekre fordíthatnak. A hatékonyabb szervezés és működés ezáltal 
elősegítheti a vállalat növekedését.  
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16. ábra: A munkaszervezés optimális költségének meghatározása 

Forrás: Forgács, 2008 

Napjainkban az értékes munkavállalók kegyeiért folyik a verseny, elégedettségük és 

elkötelezettségük növelése már nem elhanyagolható szempont. Lehetséges megoldásként 

adódik a juttatások növelése, vagy a vállalati kultúra folyamatos fejlesztése. A kutatások és 

vállalati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a higiénés tényezők javítása önmagában 

nem alkalmas az elégedettség hosszú távú növelésére. Ennek hatása egy-két hónapig 

érvényes, utána a munkavállaló megszokja, és ismét igényeket támaszt a munkáltatóval 

szemben. Emiatt a HR számára folyamatos kihívást jelent a munkakörök tartalmának olyan 

átalakítása, hogy az a lehetséges munkakörnyezettel együtt hosszú távon is alkalmas legyen a 

munkavállalók elégedettségének fenntartására, és mindez költséghatékony módon működjön 

(hisz a bérek és juttatások mértéke minden vállalatnál korlátos, a bevételek arányában tudnak 

csak növekedni).  

A távmunka esetében a munkafeladatok kialakításakor/átalakításakor követelményként 

jelentkezik az, hogy a munkakör feladatai a munkahelytől távol, elektronikusan is 

elvégezhetőek legyenek, a munkahelyi infrastruktúra használata nélkül, alacsonyabb 

felügyeleti és menedzselési ráfordítással. A munkafeladatok az alapos átgondolás után így 

sokkal meghatározottabbá, strukturáltabbá és motiválóbbá válhatnak, amely a munkavállaló 

további elégedettségét feltételezheti. Emellett az sem elhanyagolandó szempont, hogy a 

távmunka a munkába járás költségeit (pénzbeli és időbeli igényét egyaránt) csökkenti, egyes 

kutatások szerint a napi 1-2 órás utazás éves szinten akár 40-60 napot is kitesz, amely a 

szabadságot is növelhetné. Ennek a holtidőnek a felszabadítása az egyik fontos eleme a 

távmunkavégzés munkavállalói előnyeinek (Forgács, 2008). Itt említendő még az egyéb 
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személyi költségek csökkenése (utazás, étkezés, lakhelyvásárlás), hiszen ezek szabad, 

munkahely-független megválasztása mind a munkavállaló, mind a munkáltató számára 

előnyös megoldásokat eredményezhet.  

A távmunka egy olyan lehetőség, amelynek alkalmazását az adott vállalat stratégiája, céljai 

és feladatai döntik el. Önmagában és rövidtávon kevéssé működő megoldás, és 

munkahelyteremtés helyett inkább a meglévő munkakörök működésének javítására, a vállalati 

profitkényszer és piaci verseny hatására történő átszervezésre, költségcsökkentésre alkalmas. 

Azonban fontos megállapítani, hogy nem mindegy, milyen pozíciókról és munkafeladatokról 

van szó, nem mindegyik alkalmas a távmunkában való elvégzésre.50 Ugyanakkor 

megállapítható, hogy amelyek igen, azok esetében a felhasznált technológia által 

digitalizálható feladatokról, ellaposodó vállalati hierarchiáról, horizontális kapcsolatokról, a 

feladatok ellátásához szükséges megváltozott kompetenciákról beszélhetünk, melyek 

együttesen hozzájárulnak a vállalatok versenyképességének növekedéséhez.  

Összefoglalóan megállapítható, hogy a távmunka bevezetése fontos része lehet egy-egy 

vállalati stratégiának, a munkavállalók rugalmasságának, javuló motiváltságának, az önálló 

munkavégzés ösztönzésének, nagyobb felelősségvállalásnak és a hatékonyabb munkavégzés 

elősegítésének (Hárs-Nagy-Kovács, 2006. p.17.). 

8.4. A TÁVMUNKA ELTERJEDÉSÉNEK BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI 

A távmunka elterjedése társadalmi és gazdasági tényezők együttes hatásának 

függvényeként alakul. A statisztikai adatok arra utalnak, hogy a magasabb szociális tőkével 

jellemezhető országokban a az infokommunikációs eszközök elterjedése és a távmunkások 

aránya növekvő tendenciát jelez, és ez pedig erős pozitív korrelációt mutat a GDP 

növekedésével (Hárs et al, 2006). Az összefüggés azonban nem ennyire egyszerű, a távmunka 

terjedésének ugyanis alapvető feltétele a vállalkozások valamint a költségvetési szervek 

pozitív attitűdje, és intézkedései. A munkáltatók érdekeltségét a következő peremfeltételek, 

szempontok biztosításával lehet magasabb szintre emelni (Hárs et al, 2006): 

 Az infokommunikációs technológiai (ICT) infrastruktúra fejlettsége; 

 Fizikailag és gazdaságilag mindenki számára elérhető telekommunikációs hálózat; 

 PC-ellátottság színvonala, mobil számítógép eszközökkel való ellátottság; 

                                            
50 Általánosan elmondható, hogy minden olyan szellemi és adminisztratív jellegű munka, ami nem igényli a 
személyes jelenlétet és az infokommunikációs eszközök intenzív használatára épül, megszervezhető, projekt 
jellegű.  
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 Internet-használati kultúra; 

 Munkaügyi szabályok rugalmassága; 

 Vállalati munkaszervezési gyakorlat specifikumai; 

 A potenciális távmunkások képzettsége, a szükséges ismeretek megszerezhetősége; 

 Lakás-, ill. ingatlanpiaci viszonyok; 

 Helyi közlekedési hálózat fejlettsége; 

 Társadalmi-kulturális hagyományok, szokások; 

 Támogató állami foglalkoztatáspolitika;  

 Újfajta munkaadói szemlélet, új menedzsment módszerek és újfajta szervezés. 

Magyarországon a legnagyobb problémát az infrastrukturális hálózat fejletlensége mellett a 

szükséges képességek és készségek hiánya, valamint a menedzsment tradicionális 

gondolkodása okozza.  

Egy hazai felmérés51 eredményeképpen megalkották a távmunka bevezethetőségének 

általános modelljét (17. ábra), amelynek két tengelyén az Infokommunikációs technológia 

(ICT) index, valamint a távmunkával szembeni vezetői attitűdök szerepelnek. Mindkét 

jellemzőt egy-egy hármas skálán mérve a következőket kapjuk: 

 

 

 

 

 

 

       
17. ábra: A távmunka bevezethetőségének általános modellje 

Forrás: MTA-Keszi, 2003 

Az ICT-használatra vonatkozóan pontos adatok állnak rendelkezésre, szempontomból 

sokkal érdekesebb a menedzseri attitűd vizsgálata. A távmunka bevezetéséhez szükséges 

menedzsment feladatok közé tartozik a menedzserek megnyerése, azok támogató, ösztönző 

                                            
51 MTA – Szociológiai Kutatóintézet felmérése Közép-dunántúli régióban 1-250 fős vállalatok vizsgálatával 
(Forrás: Keszi Roland előadása a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium II. Távmunka 
Konferenciáján, 2003)  
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magatartásának elérése, a távmunkára alkalmas személyek kiválasztása, a távmunkában 

résztvevők alapos szakmai felkészítése, képzése, a távmunkafolyamat folyamatos ellenőrzése 

és karbantartása, korrekt teljesítménymérő és regisztráló rendszerek, módszerek alkalmazása.  

Nagyon fontos, semmiképpen nem elhanyagolható tényező, hogy a távmunka előnyei csak 

akkor jelentkeznek a munkaadó és munkavállaló oldalán, ha a dolgozónak van választási 

lehetősége. Ha ez megvan, sok függ attól egy alkalmazott esetében, hogy mennyi ideje 

dolgozik a vállalatnál: minél régebben van a cégnél, annál nagyobb a kölcsönös bizalom. 

8.5. A TÁVMUNKA SWOT-ANALÍZISE 

A távmunka alkalmazásának számos vetülete ismeretes: ahogy már korábban említettem, 

vizsgálható a munkáltató, a munkavállaló, de akár a társadalom szempontjából is. Ennek 

alapján pozitív és negatív külső és belső jellemzői is eltérnek, attól függően, hogy éppen mely 

perspektívából vizsgálódunk. Az alábbiakban Hárs-Nagy-Kovács (2006, pp. 23-25.) és 

Forgács (2007), valamint egy munkavállalói felmérés52 alapján mutatom be a távmunka 

SWOT-analízisét.53 

Az alábbi két táblázatban elkülönítve mutatom be a távmunka előnyös és hátrányos oldalait 

a társadalom és a munkáltató oldaláról vizsgálva. 

15. Táblázat: A távmunka SWOT analízise a társadalom szempontjából 

Erősségek Gyengeségek 

 Csökken az utazásra fordított idő, az utazási 
költség és az ezzel kapcsolatos stressz 
(megtakarított idő) 

 Rugalmasabb, a munka-magánélet összhangját 
jobban elősegítő munkaidő-beosztás, szervezés 

 Eredményorientált szemlélet 
 Önálló munkavégzés a feladatmegoldásban 
 Nyugodtabb munkavégzés 
 Testre szabott munkakörnyezet 
 Családcentrikusság 
 Közlekedési fennakadások, környezetszennyezés 

és energiafogyasztás mérséklődése 
 Versenyképesebb vállalatok  
 Újfajta munkavállalói és munkáltatói készségek 

megjelenése, rugalmasság növekedése 
 Vidéki foglalkoztatás növekedése, megváltozott 

munkaképességűek bevonása a munkaerőpiacra 

 Gyengülő emberi és szakmai kapcsolatok 
 Elszigeteltség, magányosság 
 Lazább munkahelyi kapcsolatok  
 A munkahelyi információkhoz való hozzájutás 

lehetősége gyengül 
 Az otthon végzett munka megítélése alacsonyabb 
 A munkahelyi kollektíva összetartó ereje gyengül 
 A városokban lévő üzletek forgalma csökken 

(tömeges otthoni távmunka esetén) 
 Irodapiac stagnálása, a sok irodaház 

kihasználatlansága 
 Támogatások hiánya 
 Gyakorlati tapasztalat hiánya  

                                            
52 http://velvet.hu/trend/dolgozzz0802/  
53 Az első táblázatban a munkavállalói és társadalmi (dőlt betűvel jelzett) oldalt, a másodikban a vizsgálatom 
középpontjában álló munkáltatói perspektívát mutatom be.  
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Lehetőségek Veszélyek, fenyegetések 

 Megnövekedett juttatások 
 Szabadabb munka- és lakóhelyválasztás 
 Rendkívüli élethelyzetek rugalmasabb kezelése 
 A munka és magánélet jobb összehangolása 

hosszú távon is 
 Javuló munkamorál és jobb munkaminőség 
 Nemzetközi munkalehetőségek kiterjesztése 
 Életen át tartó tanulás (Life Long Learning) 
 Hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása, 

esélyteremtés lehetősége 
 Csökkenő munkanélküliség hosszú távon, munka 

minőségének javulása rövid távon 
 Munkakultúra korszerűsítése 
 Az emberek találékonysága, innovatív és 

alkalmazkodó képessége javulhat 
 Nagyobb tér a helyi közösségi élet fejlesztésére 
 

 Munkaalkoholizmus a pontos munkaidő beosztás 
hiányában 

 Teljesítménykényszer esetén túlterheltség, a 
munka és magánélet határainak elmosódása 

 Fiziológiai problémák, romló egészség 
 Bizonytalanabb munkajogi háttér, 

bizonytalanabb munkahely, könnyebben 
elveszthető állás 

 Csökkenő karrierlehetőségek, a szakmai 
előmenetel bizonytalansága 

 Háztartási költségek emelkedése (áthárított 
fenntartási költségek) 

 Jogi környezet felkészületlensége 
 Gyengülő társadalmi kapcsolatok 
 A változtatástól való félelem, eltérő szervezeti 

kultúrák 
 A munkahelyek nagyobb mobilitásából származó 

társadalmi feszültségek 
 Az alkalmazkodásra képtelen munkavállalók 

munkaerőpiaci hátrányának növekedése 

16. Táblázat: A távmunka SWOT-analízise a munkáltató oldaláról 

Erősségek Gyengeségek 

 Csökkenthetők a munkahely fenntartásával 
kapcsolatos költségek, elmarad a munkába járás 
támogatása 

 Nagyobb merítési lehetőség a munkaerőpiacon 
 Termelékenység- és hatékonyság-növekedés 

(jobb munkaidő-kihasználás) 
 A szervezet átalakításával egyes funkciók, vezetői 

szintek elhagyhatók, laposabb lesz a szervezet 
 Kevesebb hiányzás és fluktuáció 
 Lojális, motivált munkatársak 
 Ügyfelek igényeihez való jobb alkalmazkodás 
 Hatékonyabb dokumentáltság 

 A távmunkahelyek létesítésének addicionális 
költségei 

 Magasabb ICT-használati költségek 
 Megnövekedett, speciális képzések költségei 
 A vezető kontroll funkciója – ha a vezető nem 

szigorít az ellenőrzésen – gyengül vagy 
megszűnik 

 Nagyobb és pontosabb szervezési munka igény 
 Az alkalmazott más irányba is mobilabbá válik 
 Magasabb kommunikációs és adatvédelmi 

költségek  

Lehetőségek Veszélyek, fenyegetések 

 Bérköltség csökkentés vidéki távmunkások 
alkalmazásával 

 Nemzetközi távmunka lehetőségek 
 Pozitív munkaadói image 
 Helyi igények gyorsabb és pontosabb kiszolgálása 
 Új, modern munkamódszerek meghonosodása 
 Távol lévő, értékes tudással rendelkező 

szakemberek alkalmazása, korábbi alkalmazottak 
megtartása 

 Bizonyos támogatott célcsoportok foglalkoztatása 

 Még kialakulóban lévő jogi környezet, 
tisztázatlan kérdések (baleset, költségelszámolás 
stb.) 

 Kevés hazai gyakorlati tapasztalat 
 Adatvédelmi nehézségek, bizalmatlansági 

kérdések 
 Koordinációs problémák 
 A munkaszervezés és a vezetési módszerek 

szükséges változtatása kapcsán felmerülő 
ellenérdekeltség 

 A kontroll gyengülésekor a távmunkára 
alkalmatlan munkatársak teljesítménye romlik 
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Hazánkban a munkáltatók részben azért idegenkednek a távmunkától, mert a dolgozók így 

kikerülnek közvetlen ellenőrzésük alól. Az ellenőrzést ilyen esetekben számítógépes 

alkalmazások segítségével lehet elvégezni. Bankó (2003) tanulmányából az is megtudható, 

hogy a szakszervezetek szemszögéből nézve is érthető a félelem a távmunkával 

kapcsolatosan, hiszen nyilvánvaló, hogy a decentralizált, egymással kapcsolatban nem álló 

munkaerő szervezése nagyobb nehézségekbe ütközhet. Másrészt pedig érthető a félelem más 

szempontból is: a korábbi bedolgozók tekintetében azt tapasztalták, hogy ilyen munkakörökbe 

csak alacsonyan fizetett, főleg női munkásokat alkalmaztak, ennek megismétlődésétől 

tartanak a távmunkások esetében is. Bár az, hogy távmunka magába foglalja a magasabb 

képzettséget igénylő munkatevékenységeket is, bizonyos mértékben jelenthet védelmet, de 

néhány szerző már óvatosságra int (Brocklehurst, 1989)54. Természetesen ez az út inkább 

olyan munkavállalók részére nyitott, akik már bizonyítottak. A munkáltatók a frissen 

érkezetteket – érthető módon – szeretik egy ideig szem előtt tartani.  

8.6. A TÁVMUNKA JOGI SZABÁLYOZÁSA 

Magyarországon a távmunka általános helyzetét rendező hazai munkaügyi jogszabályi 

háttér ugyan ki van alakítva, de számos kérdésben még hiányosságokat lehet felfedezni. 

Magyarországról elmondható azonban, hogy az egyetlen EU-tagállam, amelyik törvénykezés 

útján vette át az európai keretmegállapodást, így adaptálása a lehető legnagyobb 

körültekintéssel történt. Azonban szakértői vélemények szerint az érvényes szabályozás 

túlságosan az otthoni távmunkára koncentrál, ami gátolja más rugalmas távmunkaformák 

terjedését, és ezeket a típusokat nem teszi ösztönzővé a munkáltatók számára sem. A jogi 

keretek kialakítása a világ más országaihoz hasonlóan nehézségekbe ütközik, hiszen a régi 

szabályozás számos területen nehezen vagy egyáltalán nem alkalmazható. A legjobb lenne új 

távmunka-specifikus szabályozás kialakítása, méghozzá a rugalmasság-biztonság 

egyensúlyának fenntartásával (flexicurity). A pillanatnyi szabályozás ugyan kielégítőnek 

mondható, de néhány év gyakorlata és az EU-s tagállamok tapasztalatai alapján módosításra 

szorul (Hárs, Nagy, Kovács, 2006. p. 26.). 

                                            
54 Brocklehurst a távmunka hatásait értékelve arra a következtetésre jut, hogy bizonyos szempontból párhuzam 
vonható a bedolgozók és a távmunkások közt (new-technology homeworkers) státusukat, megfizetettségüket, 
képzettségüket vizsgálva.  
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A távmunkavégzés jogi kereteit hazánkban a törvénybe iktatott EU távmunka 

keretmegállapodás55, és az ehhez kapcsolódó jogszabály-változások jelentik56, melyek a 

távmunkavégzés fogalmát és alapintézményeit az összes érintett jogszabályban bevezették, az 

alábbiak szerint: 

 A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény új X/A. fejezettel bővült, 

mely a távmunkavégzés munkajogi feltételeit szabályozza.  

 Módosította e törvény az személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvényt 

is. Így a munkavállaló SZJA bevallásában elszámolhatja a távmunkavégzéshez 

szükséges anyagi és nem anyagi eszközök beszerzésének költségét, ezen eszközök 

amortizációs költségét, kommunikációs csatornák használati díját, bérleti díjat, 

infrastrukturális költségeket. 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításakor a munkavédelmi 

előírásokat a távmunkahelyekre is kiterjesztették. Az előírások betartását különböző 

minősítési szempontok, ellenőrzések és formális eljárások garantálják.  

 Ennek megfelelően módosult a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. 

törvény is.  

 Végül változott a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény is. 

Problémák a jogi szabályozásban  

Annak ellenére, hogy számos szabályozás rendelkezik a távmunka működésének egyes 

elemeiről, a keretegyezmény adaptálása mégsem történt meg tökéletesen. A legnagyobb 

hibának a távmunka önkéntességéről és megfordíthatóságról szóló részek átvétele számít, ahol 

a Keretegyezmény szavait tompítva puha eljárási kötelezettség keletkezett az új 

normaszövegben. Hiszen ha a munkavállaló kezdeményezi a munkaszerződés módosítását, 

úgy a munkaadó a kérdés érdemi megvizsgálását követően 15 napon belül dönt, és 

tájékoztatja a munkavállalót.  

Problémát jelent az is, hogy a törvény az Mt. alatti munkaviszonyok egy speciális 

fajtájaként azonosítja a távmunkát, így terelve a leendő távmunkást a munkaviszony-jellegű 

alkalmazási forma felé. Ez a megoldás az európai gyakorlattal és az ott alkalmazott 
                                            
55 Európai Bizottság: Európai Távmunka Keretmegállapodás (2002) 
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/oct/teleworking_agreement_en.pdf  
56 2004. évi XXVIII. Törvény a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról 
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távmunka-jogi formákkal ellentétes. A szabályozás pragmatikus oldalát tekintve ez eszköze 

lehet a fekete és szürke gazdaság kifehérítésének, azonban lehet, hogy hatását tekintve 

ellentétes eredményeket ér el (Forgács, 2008).  

Az atipikus munkaviszony és így a távmunka jogi kereteinek kialakítása mindenhol 

nehézségekbe ütközik. Ennek magyarázata, hogy a korábbi, tipikus munkaviszony 

szabályozása számos területen nem alkalmazható. Ilyenek például a munkaidő, díjazás, 

ellenőrzés, felelősség kérdései. A munkaidő meghatározása a tipikus munkaviszony szerint a 

munkáltató joga, természetesen figyelembe véve a munka törvénykönyvének szabályozását 

illetve a kollektív szerződésben foglaltakat. A nem a cég telephelyén végzett munka 

ellenőrzése is kérdéses (pl. ha a munkavállaló otthon dolgozik, hogyan történik munkájának 

ellenőrzése illetve a munkahelyi titok vagy az adatok védelme). A felelősség területén 

kérdéses, hogyan változik a munkáltató felelőssége pl. a munkahelyi balesetek tekintetében, 

illetve a munkáltató hogyan tudja érvényesíteni esetleges kártérítési igényét a 

munkavállalóval szemben. 

A munkavégzéshez illetve a kapcsolattartáshoz szükséges eszközöket illetve a 

távmunkavégzés vonatkozásában felmerülő költségeket eltérő megállapodás hiányában a 

munkáltató biztosítja, illetve téríti meg. A munkavégzés során keletkező adatok védelméről a 

munkáltató köteles gondoskodni. Külön érdekesség, hogy amennyiben a munkáltató ad 

számítógépet, illetve internetet a munkavállalónak, úgy annak nem jelentkezik többlet 

személyi jövedelemadó kötelezettsége, más szóval ez a juttatás adómentesnek minősül, így 

nem képez társadalombiztosítási járulékalapot sem. Ez a kedvezmény akkor is igénybe 

vehető, ha a munkavállaló nem csak a munkavégzéshez használja a számítógépet. Ezeket az 

eszközöket a munkáltató a számviteli törvény szerinti minősítésüknek megfelelően 

nyilvántartásba veszi és elszámolja a terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenésüket. 

Ezen juttatások alapján elszámolt költség leírható, amennyiben a vállalkozási tevékenység 

érdekében felmerült költség. A beszerzés során előzetesen felszámított általános forgalmi adót 

a munkáltató levonásba helyezheti, amennyiben a beszerzés a bevételszerző tevékenységet 

szolgálja. 

A korábbi szabályozás szerint a munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint 

köteles ellátni. A távmunkavégzés szabályozásánál a jogalkotók ezt a kérdést úgy oldották 

meg, hogy az előbb említett szabályozás helyett a felek megállapodhatnak, hogy a munkáltató 

utasítási joga kizárólag a távmunkát végző munkavállaló által ellátandó feladat 

meghatározására terjed ki. 
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A munkaidő beosztását eltérő szabályozás hiányában a munkavállaló jogosult 

meghatározni. A munkáltató indokolt esetben ellenőrizheti a távmunkát végző munkavállaló 

munkavégzési teljesítésének kötelezettségét. Azonban ez az ellenőrzés csak a munkával 

kapcsolatban felmerült informatikai eszközön tárolt adatokra terjed ki, tehát személyes jellegű 

adatokra nem. Az ellenőrzés történhet a távmunkát végző munkavállaló munkavégzési 

helyeként szolgáló ingatlan területen is, azonban az ellenőrzés gyakoriságáról és időtartamáról 

meg kell állapodniuk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munkáltató csak úgy nem sétálhat 

be valaki otthonába. A munkáltatónak ellenőrzési joga van, a munkavállaló pedig személyes 

okokra hivatkozva megtagadhatja a munkáltató belépését, tehát erről valahogy meg kell 

egyezniük. 

A munkáltató munkavédelmi felelőssége megegyezik a korábbi szabályozással, itt eltérés 

nem tapasztalható. A munkavállaló kartérítési kötelezettsége – ami a munkavállaló gondatlan 

károkozása eseten fizetendő – jelen esetben maximum három hónapi keresete lehet. A 

keretmegállapodás átvételekor egy fontos rész sajátosan került be a Munka Törvénykönyvébe. 

A távmunka jellege önkéntes, tehát a munkáltató nem kötelezheti munkavállalóját, hogy 

korábbi munkaviszonyát távmunkában folytassa, illetve a munkavállaló sem kényszerítheti 

munkáltatóját. Emellett bármelyik fel kezdeményezheti a távmunkából a normál 

munkaviszonyba való visszatérést, ez a visszafordíthatóság elve. Ez a kettő nem került be 

ilyen módon a magyar szabályozó rendszerbe. Hiányoznak még olyan – főleg a munkavállalót 

védő – szabályozások, mint a diszkrimináció tilalma vagy a munkavállalói státusz 

változatlanul hagyása. Előbbi lényege, hogy a távmunkást nem érintheti hátrányosan 

távmunka végzése például munkabér, előremeneteli lehetőség, vállalati információkhoz való 

hozzájutás tekintetében. Ez utóbbi bekerült a Munka Törvénykönyvébe, a munkavállalói 

státusz meghagyásának kötelezése nem. Ennek a lényege az lenne, hogy a távmunka 

bevezetése ne vezessen a munkaviszony önfoglalkoztatássá alakításához. A munkajog hatálya 

alól „menekülni vágyó” munkáltatóknak ez természetesen kedvező, ám a színlelt vállalkozói 

szerződéssel leplezett munkavégzések visszaszorítására törekvő állam számára kevésbé. A 

szakértői kritikákból az látható, hogy a szabályozás túlságosan a munkavállalókra, illetve az 

otthoni munkavégzésre koncentrál, ami gátolja a távmunka másfajta terjedését, illetve 

kevésbe ösztönző a munkáltatók számára, de összefoglalva elmondható, hogy a távmunka jogi 

szinten olyan mértékben van megoldva, hogy a távmunkát alkalmazni lehet, tehát az 

elterjedtség alacsony mértékének oka elsősorban nem ez. 
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8.7. A TÁVMUNKA NEMZETKÖZI HELYZETE 

Az atipikus foglalkoztatás, a munkaerőpiac rugalmassá tétele manapság már a 

versenyképesség alapvető tényezője. A műszaki fejlődés – mint az egyik alapvető kiváltó és 

befolyásoló tényező – azonban nem nyújt automatikus megoldást, inkább számos meglévő 

adottság, belső és külső tényező, a gazdasági-társadalmi-kulturális tényező függvénye, 

ugyanakkor a fejlődés irányát a gazdaságpolitika is aktívan elősegítheti, vagy éppen 

akadályozhatja. Ezzel is magyarázható a nemzetek között tapasztalható különbség az egyes 

formák elterjedtségét és tartalmát illetően. Ebben a fejezetben kísérletet teszek az országok 

összehasonlítására, és az egyes jelenségek okainak feltárására.  

A távmunka kezdeti lépései az Egyesült Államokra vezethetők vissza, a 70-es évek 

közepére (Nilles et al, 1976, Wiley-Toffler, 1980). A távmunka legnagyobb előnyét 

használták ki, amikor a sokszor áthidalhatatlan távolságokat a távmunka segítségével 

küzdötték le, valamint megszüntették a munkahely és a lakóhely közötti ingázást is. A 

távmunkára még a telecommuting kifejezést használták (az USA-ban még manapság is 

sokszor így emlegetik), ez Európában már telework-ként honosodott meg, az ezredfordulótól 

pedig egyre elterjedtebb az e-work elnevezés57. A távmunka nemzetközi helyzetét, az 

országok közötti különbségeket illusztrálja a 18. ábra. Ezen látható, hogy az EU viszonylag 

magas átlagát Hollandia és a skandináv államok kiemelkedően magas arányú távmunka-

végzése eredményezi. Szintén átlagon felüli mértékű a brit, német és osztrák távmunka-arány. 

Az átlag alatt találhatóak a kelet-európai országok, valamint a dél-európai államok, közöttük 

is az egyik leggyengébb teljesítményt nyújtó Magyarország.  

 

                                            
57 Olyan munkavégzés, amely info-kommunikációs eszközök alkalmazása által növeli a hatékonyságot, idő és 
hely tekintetében a rugalmasságot, és az erőforrás-felhasználás fenntarthatóságát. (Collaboration@Work, The 
2004 Report on new working environments and practices. European Communities, 2004). Az Empirica 
metodikája szerint e-munkának tekinthető minden olyan munka, amit info-kommunikációs technológiák és 
eszközök segítségével és közvetítésével végeznek helytől függetlenül. (Empirica, 2003: Benchmarking Work, 
Employment, Skills in the Information Society in Europe and the US, SIBIS Report, Brussels)  



 129 

 
18. ábra: A távmunka nemzetközi helyzete %-ban, 2005 

Forrás: http://www.sibis-eu.org/statistics/data/4-34.htm 

 

A nemzetközi szakirodalom és felmérések tipológiája alapján három távmunka-típus 

különböztethető meg: 

 Otthoni távmunka 

 Mobil távmunka 

 Önfoglalkoztatók által végzett távmunka.  

A trendek nem igazolták azt a várakozást, miszerint az otthoni távmunka hosszútávú 

dominanciára tesz szert. Éppen ellenkezőleg: a mobil távmunkások száma és aránya nagyobb 

mértékben nő.  

Az alábbi ábrákon az otthoni és mobil távmunka elterjedtsége látható: míg a 19. ábra az 

otthoni, a 20. ábra a mobil távmunka nemzetközi helyzetét mutatja a foglalkoztatottak 

százalékában. Mindkét esetben látható hazánk nagyfokú elmaradása.  

 

19. ábra: Az otthoni távmunka elterjedtsége Európában, 2005 (%) 
Forrás: http://www.sibis-eu.org/statistics/data/4-33.htm 
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20. ábra: A mobil távmunka elterjedtsége Európában, 2005 (%) 
Forrás: http://www.sibis-eu.org/statistics/data/4-38.htm 

Fontos rögzíteni, hogy az elnevezések nem egységesek. A távmunka-kutatások nézőpontjai 

és vizsgálati elemei is különbözőek, valamint az egyes típusok országonként eltérő feltételek 

között és sajátosságokkal működnek. Az azonban egyértelmű, hogy a távmunka, ill. az 

infokommunikációs technológia fejlődése befolyásolja a munka tartalmát, a munkaszervezés 

módját, a vállalati szervezetet (laposodik a hierarchia), a munkavégzés helyét, ill. a feladatok 

ellátásához szükséges kompetenciákat, valamint a munka és magánélet összhangját (Hárs, 

Nagy, Kovács, 2006). 

A távmunkára vonatkozó felmérések 1999-től datálhatóak, melyek az országok közötti 

definíciós és módszertani különbségek miatt nehezen összevethetőek, a fő trendek azonban a 

megragadhatóak58.  

Az ország-specifikus jellemzők bemutatása után összegyűjtöttem az elmúlt 10 év 

jelentősebb nemzetközi felméréseinek tapasztalatát és tényszerű megállapításait.59  

                                            
58 Az otthonról dolgozó emberek sokkal elégedettebbek a cégükkel és hűségesebbek is hozzá, állapította meg egy 
tavalyi, Amerikában végzett felmérés. Tízezer ember megkérdezése után az derült ki, hogy a távmunkások 73 
százaléka elégedett a munkahelyével, míg a bejáróknak csak 64 százaléka. Hasonló arány jött ki, amikor arról 
kérdezték a résztvevőket, mennyire büszkék a cégükre: 70 kontra 64 % az arány. A felmérést végző HR-cég ezt 
azzal magyarázza, hogy az otthonról dolgozó emberekkel a cégük egyértelműen érzékelteti, "bízom benne, hogy 
elszántan fogja végezni a munkáját annak ellenére is, hogy nem állok ott a háta mögött". A bizalomnak és a 
tiszteletnek tudja be a kutatócég azt is, hogy a távmunkások 53 százaléka mondta, hogy nem akarja elhagyni a 
céget egy éven belül, míg a bejáróknak csak 46 százaléka állította ezt. Ez a példa csak szemléltetésre szolgál, 
továbbiakban nem tárgyalom részletesen az amerikai sajátosságokat.  
59 Ennek során a Távmunka Koalíció hivatalos honlapján található információkat használtam fel. www.telcoa.org  
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8.8. FELMÉRÉSEK, KUTATÁSOK – SZÁMOK ÉS TÉNYEK A TÁVMUNKÁRÓL 

8.8.1. Nemzetközi eredmények 

A 17. Táblázatban szereplő megállapítások a nemzetközi színtéren folytatott kutatások 

eredményeként jelentek meg a szakirodalomban és főként nagyvállalatok köréből 

származnak. KKV-k körében ilyen speciális felmérések – egy kivétellel60 - nem találhatóak, 

leginkább csak más vizsgálatok részeiként olvashatunk róla, ezért vizsgálatomban ezekre az 

attitűdökre csak mérsékelten tudok támaszkodni61. 

17. Táblázat: A távmunkában végzett nemzetközi kutatások eredményei 
Forrás: saját szerkesztés 

Felmérést végző 
szervezet 

Évszám Eredmények, megállapítások 

AT&T  A cég munkatársainak mintegy kétharmada utasítja el a versenytársak által 
felkínált állásokat, és döntéseikben döntő tényezőnek bizonyul a távmunka 
lehetősége.  

British Telecom 2002 108 ezer fős alkalmazotti gárdának mintegy fele heti 1-3 napot dolgozik 
távmunkában, és csak minden ötödik távmunkás teszi heti 4-5 alkalommal. 
Szinte minden dolgozó (92%) úgy gondolja, hogy a távmunka növeli az 
egyéni produktivitást. Az otthoni munkahely kialakítása kapcsán a 
távmunkások mintegy 87%-a gondolta úgy, hogy az irodai munkahely 
felszereltsége nem jobb, mint az otthoni irodájuké. A távmunkavégzés jól 
meghatározott munkafeladatokat feltételez, amelyek emiatt tervezhetővé 
teszik a napokat. Ez lehet az oka annak, hogy a távmunkások mintegy 85%-
a úgy vélte, hogy a távmunka során a munkavégzés közbeni stressz 
csökken, sőt 43%-uk még az irodai munkavégzés során is mérséklődő 
stresszt érzékelt. A távmunkások mintegy 68%-a tapasztalt jelentős 
csökkenést az utazásokban, mintegy 55%-uk jelezte, hogy ezáltal több időt 
tud tölteni a családjával, 49%-uk több időt tud foglalkozni magával is, és 
mintegy 61%-uk jelezte, hogy több munkaórát dolgozik. Az utazás 
csökkenése révén a British Telecom távmunkásainak 58%-a pénzt is 
megtakarít, amely az utazási költségeken túlmenően az étkezések, és egyéb 
járulékos kiadások csökkenésével indokolható. 
A távmunkásoknak mintegy 74%-a nyilatkozta annak a munkavállalói 
félelemnek az ellenkezőjét, miszerint nem tudják kontrollálni 
munkaidejüket és nem dolgoznak becsületesen. 98%-uk nem ért egyet azzal 
sem, hogy a távmunkás nem érzi tisztázottnak, hogy mit kell dolgoznia. A 
távolságból adódó technikai nehézségeket a többség, mintegy 71% nem 
tartja problémának, valamint 74%-uk ugyanolyan karrierlehetőségeket lát, 
mint a hagyományos irodai munkavállalók. Azaz a tapasztalat szerint sem a 
kontroll, sem a technikai problémák, sem a karrierlehetőségek nem 
okoznak problémát a távmunkások számára. 

Chicago Sun Times 1999 A JD Edwards távmunkásai 20-25% nagyobb termelékenységet mutatnak, 

                                            
60 Ld. Feljebb, Makó-Keszi-Mester, 2003. 
61 Forrásanyag: http://www.ivc.ca/studies/European.html valamint Forgács (2007) 
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mint az irodákban dolgozó kollégáik.  

Colorado Telework 
Coalition 

 Napi 40 perces utazás felér évi 8 munkahéttel. 

Colorado Telework 
Coalition 

 Az American Express távmunkásai 43%-kal több üzletet hoznak, mint 
irodai munkatársaik. Hasonló a helyzet a Compaq-nál is, ahol a 
távmunkások 15-45%-kal nagyobb termelékenységet mutatnak.  

Dow Chemical  A távmunka alkalmazása mellett az adminisztratív költségek 50%-os 
csökkenését tapasztalták éves szinten, miközben a termelékenységben 
32,5%-os növekedés következett be (10% a csökkenő hiányzások miatt, 
16% az otthoni munkavégzés következtében, 6,5% pedig az ingázás 
elkerülése miatt) 

Ekos Research/ Media 
Matrix 

2006 A kanadaiak 33%-a többre értékelné a távmunkát, mint lehetőséget, a 10%-
os fizetésemelésnél. A kanadai háztartásoknál 10 év alatt megduplázódott 
az internetezők száma. A munkavállalók 43%-a váltana munkahelyet, 
amennyiben ott engedélyezett, ill. támogatott a távmunka.  

Employment Policy 
Foundation 
Washington DC 
survey 

2004 A távmunkások 26%-kal több hívást kezeltek, és 43%-al több munkát 
végeztek, mint az irodai munkások. Egy biztosítótársaságnál a távmunka 
alkalmazása miatt bevezetett informatikai megoldások egy munkafolyamat 
elvégzését 2 munkanapról 20 percre rövidítették le. 

FIND/SVP, ITAC  Az USA-ban 1995-ben 4 millió távmunkást alkalmaztak. Ez a szám 1999-
re 19,6 millióra, 2001-re pedig 28,8 millióra növekedett. 

Ft. Lauderdale Sentinel  A menedzser/beosztott arány a virtuális szervezeteknél 1:40. Ugyanez a 
tradicionális szervezeteknél 1:4 

Gallup, Skandinavia 2001 Az északi országok döntő többsége teszi le a voksát a távmunka mellett, és 
biztosítja munkavállalói számára a céges adatok nyilvánosságát, 
felhasználását akár otthonról is (jelenleg a megkérdezett 1200 cég 45%-a, 
és további 44%, akik fél éven belül tervezték a bevezetést). A 
távmunkásokat alkalmazók 75%-a pozitívan nyilatkozott, egyértelmű 
előnyként említette ezt a foglalkoztatási formát.  

Gartner Group 2004 2003-ban a világ távmunkásainak száma a kalkulációk szerint 137 millió 
fő. 

IDC/LINKFLASH  A távmunkások több mint 65%-át 100 főnél kisebb vállalkozások, míg kb. 
22%-át az 1000 főnél nagyobb vállalatok alkalmazzák.  

ITAC 2000 Egy átlagos dolgozó munkahelyének fenntartási költsége évente 10000 $.  

ITAC 2000 A távmunkások esetében a férfiak aránya 65%, míg a nem távmunkában 
dolgozók között ez a szám csak 44%. A távmunkásoknak átlagosan 1 
munkaszámítógépe és 1 saját használatra szóló gépe van. Akik nem 
dolgoznak távmunkában, azoknál ez az arány 0,8/0,5. A távmunkások 39%-
a a vendégszobában dolgozik, míg 10,5% az étkezőben. Aki pedig már 
dolgozott otthonról, 38%-ban további otthoni távmunkára vágyik.  

ITAC  1999 Egy távmunkás otthon-munkahely távolsága átlagosan 18 mérföld, 
melynek megtétele nélkül 53 percet tudnak megspórolni. A távmunkások 
tipikusan 1-2 napot töltenek otthon és e dolgozóknak 45%-a külön 
kialakított munkahelyet tart fenn otthonában. A távmunkások 67%-a házas, 
vagy párkapcsolatban él. Életkorukat tekintve 17% esik a 18-29 évesek 
kategóriájába, 60%-uk 30-49 éves, és 22%-uk 50-64 év között van. A 
távmunkások idejük 38%-ban a számítógépüknél ülnek, 17%-ban 
telefonálnak, 24%-ot töltenek olvasással és kutatással-elemzéssel, és csak 
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9%-ban személyes találkozókkal. 

Mitel Network 2001 Az irodai dolgozók mintegy 45%-a döntene a távmunka mellett a kevesebb 
utazás miatt. A felmérések egyértelműen elutasítják a legtöbb távmunka 
ellen szóló érvelést is. A munkavállalók mintegy 30%-a nem fogadna el 
más ajánlatot, ha távmunkában dolgozna, sőt 25%-uk kevesebb fizetéssel is 
megelégedne, ha távmunkában dolgozhatna. A távmunkások 33%-a sokkal 
termelékenyebbnek érezte működését, mintha irodában dolgozna, és a 
megkérdezetteknek szintén 33%-a szeretne heti 1-3 napot otthon dolgozni 
(26%-uk minden nap).  

Netilla Networks 
Flexible Working 
Survey felmérése 

2004 A felmérés keretében 165 munkavállalót kérdeztek meg, ezek 70%-a úgy 
gondolja, hogy távmunkában a munkateljesítményük jelentősen javulna. A 
munkavállalók mintegy 77%-a dolgozna távmunkában, ha erre lehetőséget 
kapna, 86%-uk pedig azt tartaná ideálisnak, ha választani lehetne az otthoni 
és munkahelyi munkavégzés között. 68%-uk úgy gondolja, hogy sokkal 
lojálisabb lenne a munkáltatójához, ha távmunkában dolgozhatna, ráadásul 
80%-ban kevesebb stresszt és 76%-ban jobb partnerkapcsolatot remélnek 
ettől a formától.  

Nortel Networks  A távmunkázók kevesebb mint 1%-a szándékozik abbahagyni a 
távmunkázást.  

PC World / 
Telecommuting 
Review 

 A távmunka a vállalatok ingatlanfenntartási költségei 25-90%-kal is 
csökkenhetnek. (Az IBM-nek ezen költségek 40-60%-os csökkenését 
sikerült elérni). 

RAC Foundation UK 
study 

2005 A dolgozó anyáknak több, mint 70%-a szeretne távmunkában vagy 
valamely más flexibilis formában dolgozni. A távmunkás nők fél órával 
többet dolgoznak, mint 5 évvel ezelőtt (átlagosan 34 óra). 

Robert Half 
International 

2004 1400 pénzügyi menedzser megkérdezése alapján az derült ki, hogy a 
versenytársakénál jobb fizetés (46%) után a távmunka alkalmas a legjobban 
a tehetséges munkatársak ösztönzésére, megtartására. (33%) 

Royal Bank of Canada 
Survey 

2002 A megkérdezett távmunkások mintegy 30%-a érez nagyobb szabadságot a 
felett, hogy hol lakjon, 72%-uk több időt tud családjával tölteni. A 
motivációra vonatkozóan mintegy 77%-uk jelentette, hogy szívesebben 
dolgozik és 32%-uknak több ideje jut kikapcsolódásra is. 

Society for Human 
Resource 
Management's 2005 
Benefits Survey 

 
2005 

A cégek 19%-a használja a különböző részmunkaidős vagy ún. job-sharing 
programokat, 33%-uk a rövidített munkahetet, 56%-uk részesíti előnyben a 
rugalmas munkaidőt, és 37%-uk támogatja a távmunkát. 

University of 
Connecticut Study 

 Az amerikai munkavállalók 39%-a szívesen dolgozna távmunkában, 
azonban csak 31%-uk érzi úgy, hogy munkáltatóik lehetőséget adnának 
erre.  

 

8.8.2. Trendek, tanulmányok, felmérések hazánk távmunka penetrációjáról 

Az újonnan csatlakozott EU-s országok távmunka-gyakorlata mind arányaiban, mind 

tartalmában eltér az EU régi tagállamaitól. Azzal a ténnyel, hogy a részmunkaidős és 

határozott idejű foglalkoztatás sokkal szerényebb mértékben van jelen, szemben áll az 
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önfoglalkoztatók magas aránya.62 Magyarország az atipikus munkaformákon belül a 

távmunka esetében különösen szerény rugalmasságot mutat, ez nagyban a munkavállalók 

hajlandóságának hiányával magyarázható.63  

A távmunkával kapcsolatban Hárs-Nagy-Kovács (2006) kutatása mutatott rá arra, hogy az 

otthon végzett távmunkával szemben a távmunka rugalmasabb, több telephelyhez kapcsolódó 

fajtái elterjedőben vannak. A gazdasági szereplőket vizsgálva elmondható, hogy nem 

mindenütt van egyforma esélye a távmunka alkalmazásának. A versenyszféra vállalatai 

bizonyos szektorokban rugalmasabban tekintenek a távmunkára, mint egyéb szervezetek. A 

non-profit szektorban, különösen a költségvetési intézményekben alig terjed, mely főként a 

szemléletmódbeli hiányosságokra vezethető vissza.  

Ahogyan azt már említettem, a munkahelynek lényeges determináló hatása van a 

tekintetben, hogy végezhetők-e az ott található munkakörök távmunkában, vagy sem. A 

SIBIS 2003-as nemzetközi felmérése szerint a magyar megkérdezett munkaadóknak csak 

11%-a vélekedett úgy, hogy munkaköreik távmunkavégzésre alkalmasak lehetnek, és 1% volt 

az ingadozó. A fennmaradó 88% nem találta alkalmasnak, így eleve kizárta a távmunkahelyek 

kialakításának lehetőségét. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 Alkalmas
Nem alkalmas
Nem tudja

 

21. ábra: A munkakörök távmunkában végzésének lehetősége (%) 
Forrás: SIBIS, 2003 

Ehhez képest érdekes annak megfigyelése, hogy a munkavállalók is átvették-e 

munkáltatóik szemléletét, vagy máshogy vélekednek a távmunkavégzésről. Fenti felmérés 

kérdései között megtalálható volt a munkavállalók attitűdjeit vizsgáló kérdés is, amelyre adott 

válaszok a félelmet és előítéletet tükrözték ugyan, de már sokkal pozitívabb véleményt 

jeleztek: ennek alapján a munkavállalók majdnem 60%-a mutatott érdeklődést a távmunka 

legalább egy fajtája iránt: 

                                            
62 Mindez az eltérő gazdasági szerkezettel, munkaszervezéssel magyarázható elsősorban.  
63 A SIBIS 2003-as felmérése alapján az újonnan csatlakozott közép-kelet-európai országok közül 
Csehországban, Szlovákiában és Romániában vágynak a legjobban a munkavállalók arra, hogy munkaidejüket 
saját maguk, rugalmasan alakítsák. Magyarország ebben az sorban az utolsóként végzett.  
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1 A távmunka legalább egyik fajtája érdekli
Nem érdekli a távmunka
Nem tudja

 

22. ábra: A munkavállalók hajlandósága a távmunka-végzésre (%) 
Forrás: SIBIS, 2003 

A távmunka terjedéséhez tehát a munkaadók gondolkodásmódjának megváltoztatására 

lenne szükség, a problémákat ugyanis az alábbiak jelentik: 

 A távmunkásokra nem ugyanolyan rangú munkavállalóként, nem saját dolgozóként 

tekintenek; 

 Nem tartják szükségesnek az anyagi és erkölcsi motivációt, nem figyelnek a 

távmunkások elégedettségére; 

 Az infokommunikációs költségeket áthárítják a munkavállalókra, vagy ha azok 

otthonában adottak voltak az eszközök, úgy ezek terheit nem vállalják át; 

 A távmunkásokat szükséges kisegítő személyzetnek tekintik, akik minimális költség 

mellett nem kvalifikált feladatokat látnak el; 

 Nem veszik figyelembe az ugyan távol élő, de képességeik és tudásuk alapján a 

feladatokat ellátni képes munkavállalókat.64 

Az infokommunikációs eszközök alkalmazása terén hazánk az újonnan csatlakozott 

országok között is a sor végén található. Ugyan lehetőségeink már meglennének az eszközök 

kiépítésére és rendszeres alkalmazására, mégsem használjuk ki ezeket a lehetőségeket, ill. 

csak szerény mértékben élünk vele. Ennek ellenére – mivel az ICT ellátottság alapvető 

tényezője a távmunka terjedésének és a versenyképesség növelésének, de már önmagában 

nem kielégítő feltétele – az ösztönzésnek nem az eszközberuházás az előfeltétele és fejlesztési 

iránya.  

A Szonda Ipsos 2001-ben végzett, interjúkon alapuló felmérése65 rámutatott a tényre, hogy 

„a távmunka intézményesültsége még nagyon alacsony Magyarországon, és a jövőbeli tervek 

között sem szerepel ennek nagyarányú bevezetése. Noha a vállalatok többségénél létezik 

valamilyen távmunkát elősegítő technológia vagy műszaki megoldás – annak kihasználtsága 

                                            
64 Ezáltal a kisebb településeken lakók körében ugyanúgy nem valósul meg az esélyegyenlőség, sőt nő az 
elmaradás és a felzárkózás helyett ún. e-esélyegyenlőtlenség jellemzi őket.  
65 Harmadik Pán Európai Nextra Kutatás: A távmunka magyarországi elterjedtségéről, Szonda Ipsos 2001., 100 
fős minta alapján. p.7.  
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(a mobiltelefon kivételével) alig 50%-os. A megkérdezett felső- és középszintű menedzserek 

nagy része szeretne rugalmasabb keretek között dolgozni66, de úgy tűnik, nem ismeri igazából 

ennek technológiai lehetőségeit.” A megkérdezettek úgy vélekedtek a távmunka európai 

elterjedtségéről, mint amit a leggazdagabb államok sajátossága, és azon belül is a 

„legmodernebb magánszférához kapcsolódó szektorokban terjedt el. Erre a fenti felmérésen 

kívül rácáfolnak a nemzetközi valamint a Makó-féle empirikus kutatási eredmények is. A 

távmunkát elősegítő technológiák elterjedése nagyon alacsony, a megkérdezett vállalatok 

82%-ánál egyáltalán nem lehetett ilyennel találkozni és nem is tervezik megtenni ezt a lépést. 

A megkérdezettek véleménye szerint (64%) az informatika/média/telekommunikáció 

szektorban a legelterjedtebb ez a foglalkoztatási forma (2.: pénzügy, 3.: üzleti és szakmai 

szolgáltatók, utolsó: közszféra), ezt azonban nem támasztották alá a tények. A bevezetés 

előnyei között elsősorban a vállalati megtakarítást (86%), valamint a kommunikációs 

eredményesség (71%) és a termelékenységjavulás (70%) szerepelt, míg a hátrányok közé 

47%-ban a csoportmunka összeomlását sorolták a válaszadók. Akadályozó tényezők között 

szerepeltek a vállalati IT rendszer hiányosságai, az új megoldások körüli bizonytalanság, és az 

érdeklődéshiány.  

A távmunka népszerűsítésére és terjesztésére számos hazai szervezet (Távmunka Tanács, 

Magyar Távmunka Szövetség, Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ) vállalkozott. 

A kormány számos támogatással és pályázattal próbál segíteni a hazai helyzeten, a forma 

népszerűsítése érdekében több honlap és portál is készült. A kormány kezdeti igyekezetei 

azonban eddig nem jártak látványos sikerrel, ennek több oka is lehetséges: az egyik 

legfontosabb az, hogy a támogatás formáját nem jól választották meg. Ami talán még ennél is 

nagyobb problémát jelent, hogy olyan speciális csoportok számára kívántak munkalehetőséget 

teremteni, amelyeket a munkaadók nem szívesen alkalmaztak (kisgyermekes anyukák, 

mozgássérültek, munkanélküliek), így a tetemes összeg ellenére csak kevés új munkahelyet 

sikerült létrehozni. Ezen felül olyan feltételeket írtak elő, amelyet a munkaadók mindenképp 

túlzottnak tartottak. A 2008-as pályázatokkal egyértelművé vált a kormányzat és a 

vállalkozások eltérő célrendszere is, míg az előbbi az új munkahelyek létesítésére törekszik, 

addig az utóbbi meglévő munkahelyeinek átalakítására hajlandó. Az egyéb okok európai 

viszonylatban vizsgálva általánosak, ám hazánkban talán kiemelten erősen jelennek meg: 

ilyenek a magas telefondíjak és Internetezéshez kapcsolódó költségek, a hazai lakásállomány 

                                            
66 Történhet mindez azért, mert a válaszolók 88%-a bevallása szerint dolgozott már esténként, 82%-a hétvégén 
és ünnepnapokon, valamint 60% a szabadság ideje alatt. Ezzel szemben a nem ipari szektorban a rugalmas 
munkavégzést kevéssé propagálják a munkaadók (elutasítási arány 59%-os). 
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– távmunka szempontjából – nem megfelelő mérete, a számítógépes adatvédelem 

megoldatlansága. Természetesen nem szabad megfeledkezni a jogi szabályozás még meglévő 

hiányosságáról sem, amely sokakat visszatántorít a távmunkától. Mindezeken felül általános 

az a vállalati felfogás, hogy a magas személyügyi költségek miatt az alkalmazottak helyett 

alvállalkozókat kell foglalkoztatni. 

8.8.3. Empirikus távmunka-kutatás KKV-k körében  

A mai napig egyetlen átfogó KKV kutatás ismeretes a témában, melyet az e-GAP projekt 

keretében 2002-ben, Olaszországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, 

Magyarországon és Finnországban végeztek: ebben a távmunka mikro-, kis- és 

középvállalkozásoknál való bevezethetőségének munkaerő-felhasználási és munkaszervezeti 

feltételeivel foglalkoznak (Makó-Keszi-Mester, 2003). A rugalmas munkaidő-beosztás 

megléte vagy hiánya, az ún. atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása, valamint a 

munkaszervezeti és vezetési módszerek gyakorlata (például beosztottak ellenőrzésének 

formája) olyan tényezők, amelyek fontos szerepet játszanak ezen atipikus forma 

bevezetésében és alkalmazásában.  

Keszi (2007) közvetlen változóként a szervezeti méretet, a tevékenységi szektort és a 

tulajdonformát, közvetett (származtatott) változóként pedig az ICT-fejlettséget, a menedzseri 

attitűdöket, a szervezeti rugalmasságot és a termelési paradigmákat vette alapul. 

Vizsgálatában a távmunkavégzés munkaszervezeti bevezetésére hatást gyakorló tényezők 

azonosítását és a hatások mibenlétének pontos megragadását célozta. Ennek 

eredményeképpen felállított egy olyan modellt, mely szerint a termelési paradigma, a 

szervezeti méret, az ICT fejlettség, a tevékenységi szektor valamint a külső rugalmasság 

statisztikailag szignifikáns kapcsolatban van a távmunka bevezethetőségével. A számomra 

releváns három tényező befolyásoló hatását a következőképpen határozta meg: 

 Szervezeti méret: a mikrovállalkozásokat referenciakategóriának véve 

megállapítható, hogy a kisvállalkozási szektor tekintetében csekély mértékű eltérés 

tapasztalható (109%), viszont a középvállalkozások esetében már jelentős a 

távmunka bevezetésének esélykülönbsége (230,5%). 

 Tevékenységi szektor: amennyiben a gyártó cégek 1-nek vett távmunka bevezetési 

esélyét tekintjük alapnak, megállapítható, hogy az energiaszektorban az esély több, 

mint másfélszeres (1,768), hasonlóan alakult az ingatlannal foglalkozó cégek, 

valamint a logisztikai és kommunikációs vállalatok helyzete is (1,59). A pénzügyi 

szektorba tartozó cégeknek ugyanakkor kisebb esélyük van a távmunkára (0,64).  
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 Szervezeti rugalmasság: Azokat alapul véve, ahol a külső rugalmasságnak nincsenek 

jelei, az alacsony külső rugalmassággal jellemezhető vállalkozásoknál a távmunka 

bevezetésének esélye több, mint másfélszeres (1,602), a magas flexibilitás esetén 2,2-

szeres. A belső, funkcionális rugalmasság nincs hatással a távmunka bevezetésére.  

A vizsgálatból kiderül az is, hogy a számomra lényeges közvetlen szervezeti 

háttértényezők relatív magyarázó ereje kisebb, mint a származtatott független változónak. 

Ugyanakkor fontos megállapítani, hogy ez a kutatás sem vizsgált olyan szervezeti 

háttértényezőket (pl. a vállalat pénzügyi helyzete, munkaerő-szerkezete, növekedési üteme, 

szervezeti kultúrája, stb.), amelyek szintén hatással lehetnek a bevezetésre.   

Általánosságban elmondható, hogy hazánkban már nem az információhiány okozza a 

távmunka elterjedésének alacsony szintjét. Nálunk még a hosszú évek gyakorlatából származó 

tipizált algoritmusok, folyamatok, viselkedési sémák, eredményességet jelző mutatószámok 

hiányoznak67. Kijelenthető tehát, hogy a törvényi szabályozás alakításán túl (de azon belül is 

szinte csak az érdekvédelem területét érintő kérdésekben lenne fontos továbblépni, pl. 

vállalati és ágazati megállapodásokon keresztül) ezeket a gyakorlati elemeket kellene 

hangsúlyozni, a munkaerőpiaci sajátosságokat figyelembe vevő ösztönzési rendszer 

kialakítása mellett.  

8.9. A TÁVMUNKA KÖLTSÉGELEMZÉSE 

8.9.1. A távmunka költségei 

Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy a távmunka nem csodaszer. Legfőképpen nem 

ingyenes, de még nem is olcsó módszer a vállalatok munkaszervezésében. Rövid távon 

biztosan még drágább is, amennyiben a munkáltató teljes mértékben átvállalja a távmunkás 

költségeit. Azt is lényeges felismerni, hogy sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem térne 

át a hagyományos munkavégzésről távmunkára, amennyiben a közép- és hosszútávon várható 

költségek nagyobbak lennének, mint a várható hasznok. Ennek alátámasztására – főként a 

nagyobb szervezetek esetében – érdemes költség-haszon elemzéseket végezni, melyhez 

Forgács (2007) alapján táblázatba foglaltam a költségelemeket, amelyek egyrészt a 

bevezetéskor (egyszeri költségek), másrészt a folyamatos üzemeltetéskor (folyamatos 

költségek) felmerülhetnek (18. Táblázat). 

                                            
67 Nem rég egy szociológus beszélt egy rádióban, aki arra a kérdésre, hogy miért tartanak a magyarok, például a 
politikában, vagy gazdaságban ott ahol, ezt válaszolta: - A magyarok nem csapatjátékosok, szeretik a tudásukat 
maguknak megtartani. Nehezen változtatnak, nem szeretik az újításokat, rugalmatlanok. 
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18. Táblázat: A távmunka költségei 
Forrás: Forgács, 2007 

Egyszeri költségek Folyamatos költségek 

 Az információs és kommunikációs technológia 
kiépítésének költsége (hardware és software) 

 A kiépítés, kialakítás mellékköltségei 
 Személyi jellegű ráfordítások: 

A tervezés, elemzés és bevezetés bérköltsége, 
és egyéb személyi jellegű ráfordításai 
A személyzet toborzási és elbocsátási 
ráfordításai 
Beiskoláztatási, továbbképzési költségek 

 Üzembe helyezési és végrehajtási költségek 
(installálás és implementálás)  

Kapcsolódási díjak 
Adatok készenlétben tartási költsége 
A tesztelés és párhuzamos működtetés 
költségei 
Dokumentálási költségek 
A helyiségek és az infrastruktúra költségei 
Szállítási költségek 
A munkahelyiségek berendezési és kiépítési 
költségei 

 Külső szolgáltatások költségei 
 Hulladék és környezetvédelmi költségek 
 

 Az információs és kommunikációs technológia 
bérleti/lízing/licensz-díjai (Hard- és szoftver is)  

 Személyi jellegű ráfordítások: 
A vállalt bér és egyéb személyi jellegű 
ráfordításai 
Beiskoláztatási költségek 

 Várakozási, ápolási és illeszkedési költségek 
 Adatvédelem adatbiztonság költségei 
 Telekommunikáció költségei 
 Víz- és energiaköltségek 
 Anyagköltség 
 Igénybe vett szolgáltatás költségei 
 Felelősségi-, biztosítási díjak 
 Havi átlagos/átalány kiadások 
 Hotline üzemeltetése 
 Ellenőrzési költségek 
 Koordinációs költségek (munkatervezés, 

folyamatirányítás) 

 

A Honline összeállítása szerint68 a költségek négy csoportba sorolhatók: 

 Kommunikációs költségek: kapcsolatok működési költségei, közlekedés működési 

költségei; 

 Menedzsment költségei: projektmenedzsment költségei, képzés és átképzés költségei, 

támogatás és szervezeti költségek, értékelés; 

 Központi infrastruktúra költségei: ICT eszközök (hálózat korszerűsítése), egyéb 

irodai infrastruktúra korszerűsítése; 

 Kihelyezett infrastruktúra költségei: ICT-költségek (mobiltelefon, irodai telefon), 

kihelyezett iroda fenntartási költségei. 69 

                                            
68 Honline Kommunikációs Kft. (2006): A távmunka magyarországi elterjedésének gazdasági elemzése, In: 
Tanulmányok a távmunkáról, FMM-TT-BMIK, Budapest. p. 354. 
69 A költségek összeszámolásakor a teljes bekerülési költséget veszik figyelembe: az infokommunikációs 
eszközöknél számolni kell az installáció és a karbantartás költségeit (távmunkásoknál magasabb karbantartási 
igény), a telekommunikáció szintén fontos költségtétel (bár a szolgáltatási díjak a különböző flották és egyéb 
kiemelt ügyfelek részére adott csomagok miatt csökkennek), valamint figyelembe kell venni az adatbiztonságra, 
azaz ehhez kapcsolódó szoftverek is a költségek közé sorolhatóak.  



 140 

A költségek mérséklésére számos megoldás létezik, így pl. a munkaállomások több 

távmunkás közötti megosztása, valamint a vállalat és a munkavállaló közötti költségek 

megosztása. Ezt indokolja a közös irodahasználat, valamint a munkavállaló saját érdeke is.  

8.9.2. A távmunka hasznai 

A költség-haszon elemzés elvégzéséhez szükség van a hasznok összegyűjtésére is, 

amelyeket Forgács (2007) három csoportba sorolt: 

19. Táblázat: A távmunka alkalmazásából származó hasznok 
Forrás: Forgács, 2007 

Pénzben kifejezhető hasznok Pénzben közvetetten kifejezhető 
hasznok 

Pénzben nem kifejezhető 
hasznok 

 Ingatlan és parkolóterület 
költségeinek csökkenése 

 Helyiségek költségeinek 
csökkenése (Shared desk, 
touch down office) 

-Bérleti díjak 
-Karbantartási költségek, -
kiadások 
-Takarítási és 
energiaköltségek 

 Bér és egyéb személyi jellegű 
ráfordítások csökkenése 

 Pótlékok csökkenése (túlóra, 
éjszakai, ünnepnapokon járó 
pótlékok) 

 Szociális juttatások 
csökkenése (étkeztetési, 
utazási költségek) 

 A megváltozott 
munkaképességűeknek 
fizetendő kiegyenlítési 
kiadások csökkenése  

 Fluktuáció csökkenése 
 Betanítás költségeinek 

elmaradása 
 Alacsonyabb betegség miatti 

hiányzás 
 

 A dolgozókkal összefüggő 
haszonszempontok 

-Alacsonyabb reakcióidők 
-Magasan képzett 
alkalmazottak vállalat iránti 
hűségének, kötődésének 
javítása 
-Munkahelyi csúcsidőszakok 
megszűnése, a leterhelések 
kiegyenlítődése 
-Az eltávolodott know-how 
kihasználása, azaz új 
potenciális alkalmazottak 
felkutatása 
-A városközpontok helyett a 
peremtelepülések előtérbe 
kerülése 

 A közvetett területek hasznai: 
-Alacsonyabb hibaszázalék 
-A folyamatok során a 
beállítások javulása 

 Az információs és 
kommunikációs technológia 
jobb minőségéből fakadó 
hasznok: 

-Technikai adatok területén 
- Személyzeti hasznok 
-A szervezeti struktúra 
kiépítésére, fejlesztésére 
fordított kiadások 
megtakarítása 
-Az információs és 
kommunikációs 
technológia integrációs 
szempontjai 
-Az információs és 
kommunikációs 
technológia hatékony 
kihasználása 
-Az információs és 
kommunikációs 

 A dolgozókat is érintő 
előnyök: 
-Az alkalmazottak 
„játszóterének” növelésével 
a felelősségük növekedhet 
-A munkahely 
attraktivitásának javulása 
-A hiányzások számának 
csökkenése 
-A szervezet rugalmasabbá 
válása 
-Tudáskonzerválás 

 A közvetlen és közvetett 
területek folyamatainak 
minőségét érintő hasznok: 
-A tervezés, a termelés és az 
ICT-folyamatok minősége 

 Eredményminőség a 
közvetlen és közvetett 
területeken 
-A menedzsment termelésről 
hozott döntéseinek minősége 
-A ICT outputjainak 
minősége 

 A vevőket érintő 
versenyelőnyök (más hatások 
eredői) 
-Határidők betartása 
(szállíthatóságra, szállítási 
időre vonatkozóan) 
-Javuló vevőközelség, az 
elosztási csatornák 
szélesedése, bővülése 
-Javuló szolgáltatások 
-Új üzleti területek, piacok 
megszerzése, új 
technológiák kipróbálása 
-Javuló vállalati imázs 
-Javuló versenyképességek 

 Költség-indukálta 
versenyelőnyök: 
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technológia flexibilitási 
szempontjai 

 

-Közvetett területek 
költségeinek csökkenése 
-Tranzakciós költségek 
csökkenése 

 Piaci belépési korlátok 
kialakulása, kialakítása 

 Szociális, társadalmi 
szempontok (beleszólási jog, 
elfogadás) 

 Belső nehezen, vagy 
egyáltalán nem 
számszerűsíthető 
költségek/kockázatok: 
-Potenciális kommunikációs 
problémák 
-Nehézkes menedzsment 
-A minőség-ellenőrzés 
kockázata 
-Az alkalmazott hűségének 
elvesztésére vonatkozó 
kockázat 
-Felelősségre vonatkozó 
kockázat 
-Az alkalmazottak spontán 
találkozása szinte lehetetlen, 
ellentétek a csoportokban 

 

 

Az előnyök egy másik felosztása is ismeretes70, melynek alapján három elv szerint 

csoportosíthatóak a távmunkából eredő hasznosságok: 

 Javuló dolgozói teljesítmény: nő az egyéni termelékenység, csökkennek a hiányzások 

és nő a team termelékenysége; 

 Minőségi előnyök: jobb hozzájárulás a munkaerőpiachoz, jobb szolgáltatás az 

ügyfeleknek, javuló imázs és kiemelt stratégiai előnyök;  

 Költségcsökkentés: megtakarítás az infrastruktúrán és az egyéb rezsin, 

költségmegtakarítás a személyi költségeken.  

A távmunka bevezetése mellett szólnak a különböző adókedvezmények is, ezeket az 

alábbiakban összegzem71: 

(1) Fejlesztési (beruházási) adókedvezmény: amennyiben a beruházás mértéke 10 

milliárd forintot meghaladja, a foglalkoztatottak létszáma 500 fővel nő, az éves 

bérköltség meghaladja a minimálbér 1500-szorosát, a szállítók között a kis és 

középvállalkozásokkal szembeni kötelezettség legalább 50%. Adókedvezményt a 

                                            
70 Honline Kommunikációs Kft. (2006): A távmunka magyarországi elterjedésének gazdasági elemzése, In: 
Tanulmányok a távmunkáról, FMM-TT-BMIK, Budapest p.355.  
71 Az egyes kedvezményekről a http://www.apeh.hu/adoinfo adott tájékoztatást.  
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100 millió forint értékű szélessávú internet beruházása után is lehet igényelni. KKV-

k számára a tárgyi eszközök beszerzéséhez felvett hitel kamatára adott kedvezmény 

lehetséges (a kamat 40%-a, max. 5 millió forint). 

(2) Társasági adókedvezmény: a távmunkához szükséges tárgyi eszközök amortizációs 

leírását évi 50%-ban állapították meg, függetlenül annak hasznos élettartamától. 

Ezzel a leírással pedig az adóalap csökkenthető.  

(3) Kedvezmények a munkanélküliek foglalkoztatására: az adóalany a foglalkoztatás 

ideje alatt a korábbi munkanélküli után befizetett társadalombiztosítási járulék teljes 

összegét – 12 hónapon keresztül – adóalapjából leírhatja.  

(4) Kedvezmények a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására: a legalább 

50%-ban megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása esetén 

személyenként, havonta a kifizetett munkabér, de legfeljebb az éves minimálbér fele 

adóalap-csökkentésként elszámolható (max. 20 fős vállalkozás esetén). 

(5) Fejlesztési tartalék: a vállalkozások az adózás előtti eredmény (nyereség) 25%-ának 

megfelelő összeget, de legfeljebb évi 500 millió forintot az adóalapjukból leírhatnak 

akkor, ha ezt az összeget lekötött tartalékjukba vezetik át, és a következő négy évben 

beruházásra fordítják.  

(6) Iparűzési adókedvezmény: a vállalkozás több önkormányzat területén is működhet, 

így adóalapját ezek között megosztja, ha azonban a távmunkásról van szó, ő nem 

létesít telephelyet a definíció szerint, így az iparűzési adót sem kell megfizetni utána.  

(7) Kommunális adókedvezmény: ezt az adót a vállalkozás helyben foglalkoztatott 

alkalmazottai átlagos létszáma után kell megfizetni, amennyiben azonban a 

munkáltató telephelye és a távmunkás otthona nem azonos településen van, ez nem 

terheli a létszámot és nincs adóvonzata.  

8.9.3. A távmunka speciális tulajdonságai a munkaszervezésben 

A fentiek alapján végül kísérletet teszek a tipikus „normál” munkahely és a távmunkahely 

bizonyos szempontok szerinti megkülönböztetésére, és a speciális jellemzők feltárására, 

melyet a 20. táblázat tartalmaz.  
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20. Táblázat: A tipikus munkahely és a távmunkahely jellemzőinek összehasonlítása 

 Normál munkahely Távmunkahely 

Feladatok jellemzői Nincs meghatározott jellemző Helyhez kötött, szellemi, informatikai 

eszközökön végezhető 

Hálózati kapcsolatok 

specifikumai 

Internet és intranet Feladattól függő internet, állandó vagy 

adatszinkronizációs kapcsolódási igény 

esetén vállalati intranet biztonságos 

kiterjesztése (VPN) 

Hardware eszközök Nincs korlátozás Alkalmasak legyenek a távoli 

használatra, menedzselhetőségre, 

célszerű a hordozható eszközök 

használata 

Kommunikáció (dokumentált) Papíralapú kommunikáció, 

falitáblák 

Elektronikus alkalmazások (e-mail, 

chat) 

Kommunikáció (nem 

dokumentált) 

Megbeszélések, ad-hoc 

meetingek 

Telefon- és videokonferenciák, IP 

alapú alkalmazások 

Oktatás, fejlesztés Tantermi oktatások, személyes 

mentoring, coaching 

Elektronikus tananyagok (e-learning), 

távoktatásos anyagok 

 

A téma elméleti áttekintése után a következő, 9. fejezetben az empirikus kutatás 

eredményeit, a minta jellemzőit és a szekunder információk felhasználásával megfogalmazott 

következtetéseimet mutatom be. Az empirikus felmérés kiértékelésének számos aspektusát 

vizsgáltam, újszerű megállapításaimat is jórészt ezek alapján fogalmaztam meg.  
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9. EMPIRIKUS FELMÉRÉS A KKV-K RUGALMAS FOGLALKOZTATÁSI 

GYAKORLATÁRÓL 

A tudományos kutatás során a valóság megismerésére különböző módszerek állnak 

rendelkezésre. Ezek közötti választáskor Babbie (1999) klasszikus művét vettem alapul: egyik 

sarokpontnak számított a megbízhatóság, amelyet több módszer egyidejű alkalmazásával 

kívántam elérni, valamint az, hogy ezáltal több oldalról is megvizsgálhassam a témát. Ennek 

megfelelően kvantitatív és kvalitatív kutatási módszereket választottam, melyek közül 

előbbivel a Ki? Mit? Hol? Mennyi? kérdésekre kívántam választ adni, míg utóbbit a Hogyan? 

Miért? kérdések megválaszolására szántam (Yin, 1989). 

A kvantitatív módszerek közül a társadalomtudományokban leggyakrabban alkalmazott 

kutatási formát, a kérdőíves vizsgálatot használtam72, annak is elektronikus, online változatát, 

a gyorsabb elérés, a könnyebb kitölthetőség, valamint a jobb értékelhetőség érdekében. A 

kvalitatív társadalomtudományi kutatási módszerek közül – kiegészítő jelleggel – az interjú 

módszert használtam, ennek során a téma kiemelkedő szakembereivel, az atipikus 

foglalkoztatási formák alkalmazóival találkoztam, az ő véleményüket így mélyebben 

megismerhettem, szemben a kérdőíves lekérdezés korlátozott válaszokat megengedő 

módszerével. Jelen fejezetben a kérdőíves felmérés körülményeit, lefolytatását és eredményeit 

foglalom össze. 

9.1. A FELMÉRÉS KÖRÜLMÉNYEI ÉS A KÉRDŐÍV SZERKEZETE 

A felmérés 2007 decembere és 2008 márciusa között zajlott, a válaszadóknak ebben az 

időszakban volt lehetősége az on-line kérdőív kitöltésére. A cégeket elektronikus úton 

kerestem meg, a közvetlen, ill. közvetett megkeresés alapján a potenciális válaszadók köre925 

fős volt. A visszaküldési arány magasnak mondható, a beérkezett és kitöltött kérdőívek száma 

109 darab volt, ami 11,8%-os válaszadást jelent. A megkérdezéses kérdőíves felméréssel 

szemben az önkitöltős kérdőív veszélyei között megtalálható a hiányos válaszadás, 

pontatlanság. Ezt a hiányosságot kiküszöbölendő, a válaszadókat megkértem, hogy az adatok 

tisztításakor felmerülő kérdések feltételéhez adjanak meg elérhetőséget. A bizalmat semmi 

sem bizonyította jobban, mint hogy 33 kérdőív kitöltője, azaz a válaszadók majdnem 

egyharmada rendelkezésemre bocsátotta nevét és telefonos, vagy e-mailes elérhetőségét. 

                                            
72 A kérdőív elérhető a http://kkv_atipikus.extra.hu címen, valamint megtalálható az 1. sz. mellékletben. 
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Emellett a kérdőívek pontosan kitöltöttnek és értékelhetőnek bizonyultak, az újbóli 

megkeresésre és pontosításra nem volt szükség.  

Az eredmény több szempontból is kiemelkedőnek mondható, ezek az alábbiak: 

 A kérdőívek visszaküldési aránya szakértői vélemény szerint véletlen mintavétel 

esetén 5% körüli, ennek több mint kétszeresét sikerült összegyűjteni; 

 A kérdőív terjedelmét tekintve a terjedelmesebb felmérések közé tartozik, és néhol 

gondolkodást, számolást, vagy véleményformálást igényel; 

 A téma több szempontból is az ismeretlen ill. nem túlságosan közkedvelt témákban 

kérdezte a véleményt; 

 A felmérés mindösszesen 3 hónapig tartott. 

 

A kérdőív a következő 4 részből áll: 

1. Cégadatok: profil-gazdasági ág, a vállalkozás alapításának éve, a vállalkozás 

tulajdonosi szerkezete, a vállalkozás társasági formája, az utolsó három év 

árbevételeinek átlaga. 

2. Foglalkoztatási adatok: foglalkoztatottak átlagos létszáma és megoszlása, 

rugalmas munkaidő megléte, részmunkaidős foglalkoztatás (megléte, 

részmunkaidősök összetétele, tipikus munkavállalók), távmunka (megléte, 

típusai, nemenkénti megoszlás), munkaerő-kölcsönzés (megléte, típusai), 

határozott szerződés (megléte, hossza), megbízásos szerződés (megléte)73, 

atipikus foglalkoztatás gazdasági előnye. 

3. Rugalmassági problémák: rugalmasnak gondolja-e a saját vállalatát, működési 

iparág változékonysága, mennyiségi ingadozások és azok előre jelezhetősége, 

minőségi ingadozások és azok előre jelezhetősége, külső szereplők bevonása, 

erőforrás-problémák, megrendelés visszautasítása (erőforrás-okok), 

munkatársak feladatkör-váltásának igénye, munkatársak képzése, rugalmas 

megoldások akadálya, igény a rugalmas megoldásokra. 

4. Atipikus foglalkoztatás iránti igény: atipikus formák és azok törvényi 

hátterének (kedvezmények) ismerete, információszerzés lehetősége, 

információ- és szolgáltatásigény, attitűd a jövőbeli alkalmazásra. 

                                            
73 Minden forma esetén vizsgáltam a tipikus munkaköröket, valamint a motivációt is. 
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9.2. A VIZSGÁLATBA BEVONT VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETÉTELE 

Az eredmények ismertetése előtt a válaszadók demográfiai adatait elemzem, melynek 

értékeléséhez (reprezentativitásának vizsgálatához) a KSH Vállalatok demográfiája (2007) 

kiadványát hívom segítségül. A megkérdezett vállalkozások a mikro-, kis-és középvállalkozói 

szektorból kerültek ki. Vizsgálatomban a létszám szerinti felosztást tekintem a kategóriák 

tartalmának megállapításához, ennek alapján a mintában láthatóan túlsúlyban jelentek meg a 

mikrovállalkozások (57%), míg a kis- és középvállalkozások csökkenő arányt (26% és 17%) 

képviseltek. Ha létszám alapján vizsgáljuk a reprezentativitást, elmondható, hogy a minta 

megfelelő, a gazdaságban működő KKV-k eloszlása 54% mikrovállalkozás, 25% 

kisvállalkozás, és 21% közepes vállalkozás eloszlási képet mutat. A foglalkoztatottak száma 

szerinti megoszlást mutatja az alábbi diagram:  

62

19

10 9 9

0

10

20

30

40

50

60

70

0-10 fő között

11-30 fő között

31-50 fő között

51-150 fő között

151 fő felett

 
23. ábra: A megkérdezett vállalkozások létszám szerinti összetétele 

Iparági besorolás szerint a vizsgálati minta már nem mutat olyan szoros hasonlóságot a 

gazdaságban működő vállalkozások megjelenésével. Míg a mintában túlnyomórészt a 

szolgáltatás, a tanácsadás, és az informatika területéről kerültek ki a válaszadók (sorban 21%, 

16% és 16%), addig a Magyarországon működő cégek többsége (22%) a kereskedelemben 

tevékenykedik – a saját mintában ezen cégek aránya ennek csak a fele volt. A mintában 

alulreprezentáltnak mondhatók még az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint a 

vendéglátás és a szállítás, raktározás, posta és távközlés szereplői is. Alacsony részarányt 

képviselnek az iparágakat megtestesítő villamosenergia-, gáz-, hő- és vízellátás, a 

mezőgazdaság-erdőgazdálkodás, valamint a bányászat területéről érkező válaszadók. 
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Végezetül a felmérésbe nem kerültek be a közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás, az 

egészségügyi és szociális ellátás, valamint az alapanyag-előállítás gazdasági ágazat szereplői.  
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24. ábra: A vállalkozások iparági összetétele a mintában és Magyarországon 

A megkérdezett vállalkozásokat csoportokba soroltam, méghozzá a munka jellege, mint 

csoportképző elv alapján. Ennek megfelelően az alábbi kategóriákat használom: 

1. Szolgáltatás és kereskedelem 

2. Informatika és tanácsadás 

3. Ipari-termelő és kapcsolódó tevékenységi ágak 

a. Szállítás, raktározás, posta és távközlés 

b. Építőipar 

c. Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás 

d. Bányászat 

e. Villamosenergia-, gáz-, hő-, és vízellátás 

f. Feldolgozóipar 

g. Egyéb 

4. Egyéb szolgáltatás típusú ágazatok 

a. Oktatás 

b. Vendéglátás 

c. Ingatlanügyletek, bérbeadás 

d. Pénzügyi tevékenység és kiegészítő szolgáltatások 

e. Idegenforgalom 



 148 

A cégek válaszadáskor több lehetőséget is bejelölhettek, ennek megfelelően szintén fontos 

volt figyelembe venni, hogy melyik kategória, hányszor és milyen összetételben került 

együttes kiválasztásra. Látható, hogy a legtöbb vállalat egyedüliként az informatika és 

tanácsadás kategóriát (2) jelölte be (34 vállalkozás), majd a szolgáltatás és kereskedelem 

csoport (1) következik (24 cég – bár ez gyakran kapcsolódott a többi kategória tagjaival is, ld. 

25. ábra). Az ipari és termelő ágazatok (3) megjelölése esetén jellemzően nem volt más 

tevékenység, míg az egyéb szolgáltatások (4) esetében egy alkalommal fordult elő, hogy az 

ipari kategória egyik eleme is a tevékenységek közé került. A továbbiakban ezeket az 

összevont klasztereket (1, 2, 3, 4) vizsgálom, célom, hogy feltárjam az iparágak és az atipikus 

foglalkoztatási formák, valamint a funkcionális rugalmasság alkalmazásának összefüggéseit.   
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25. ábra: A vállalkozások iparági klaszter-kombinációinak gyakorisága a mintában 

A vállalkozások alapításának éve alapján megállapítható, hogy a cégek túlnyomó többsége 

(46%) már a rendszerváltás után, de az ezredforduló előtt kezdte meg működését (mintegy 50 

céget alapítottak 1990 és 1999 között), az ő esetükben már megalapozott, érett működésről, 

kialakult kapcsolati hálókról, létező szervezeti kultúráról beszélhetünk. A rendszerváltás előtt 

alakult cégek száma a mintában 15 darab, működésükre valószínűsíthetően nem annyira 

jellemzőek a modern eszközök, menedzsment technikák, változások-újítások. A 2000-ben, ill. 

utána alakult cégektől (44 darab – 40%) azonban méltán várható a vizsgálat szempontjából 

lényeges numerikusan és funkcionálisan flexibilitást biztosító foglalkoztatási formák megléte. 
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A cégek földrajzi elhelyezkedésére vonatkozóan nem adtam korlátozást, a mintavétel 

alapján a bekerülés véletlenszerű volt. Ennek ellenére valószínűsíthetően túlnyomó 

többségben budapesti és pest megyei vállalkozások adják a mintát. Hipotéziseim szerint a 

KKV sajátosságok már magukban hordozzák a foglalkoztatás szempontjából értelmezhető 

rugalmatlanságot, ezt még tovább torzította volna a vidéki, elmaradott térségekben 

tapasztalható lemaradás és negatív megítélés.  

A vállalkozások társasági formájukat tekintve már nem reprezentálták a magyar 

gazdaságban fellelhető formákat, ezt jól tükrözi a 26. ábra is. Míg a saját mintában, döntő 

többségben a korlátolt felelősségű társaságok jelentek meg, hazánkban ez a BT-kel együtt 

csak a 2-3. helyet foglalja el. Az egyéni vállalkozások minimális szerepet játszottak a 

mintában, de ez a kutatási célok ismeretében előnyt jelent a vizsgálat lefolytatásakor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26. ábra: A vállalkozások társasági forma szerinti megoszlása a mintában és Magyarországon 

A tulajdonosi formák vizsgálatakor megfigyelhető volt a tiszta magyar tulajdonú és a 

saját/családi tulajdonú cégek dominanciája, köszönhetően annak, hogy méretüket tekintve a 

mikrovállalkozások uralták a mintát. Nem jelentett volna értékelhető eredményt, ha az eredeti 

kategóriákat önmagukban (saját/családi tulajdon, tiszta magyar tulajdonú, többségében 

magyar tulajdonú, többségében külföldi tulajdonú, kizárólag külföldi tulajdonú) vizsgálom, 

ezért összevonásokat alkalmaztam és így a magyar-külföldi jelenlét alapján vizsgáltam 2 

kategóriát: ennek alapján 87,2%-ban magyar, és 12,8%-ban külföldi cégek vettek részt a 

felmérésben.74  

                                            
74 Feltételezéseim szerint a külföldi tulajdonban lévő cégek fejlettebb HR tevékenységgel, modernebb 
foglalkoztatási gyakorlattal bírnak, Fekete (1995) ezt azzal egészíti ki, hogy a vállalatok bár a korszerűbb 
gyakorlatokat igyekeznek átvenni anyavállalatuk mintájára, de nem tudják teljesen függetleníteni magukat a 
hazai sajátosságoktól, pl. a munkaerő vállalati magatartáskultúrájától, ill. a szervezeti kultúrától.  
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Rákérdeztem az árbevételek alakulására is, melyet az utolsó három év árbevételének 

átlagával mértem. Ennek alapján az alábbi eredményt kaptam: a mintában 42%-ban voltak 

jelen a 100 milliónál nagyobb éves árbevétellel rendelkező cégek, utána pedig az 5 és 20 

millió forint közötti (19,3%), valamint az 5 millió forint alatti (14,7%) árbevétellel rendelkező 

vállalkozások reprezentálták magukat. A sor végén a középteljesítményt jelentő 20-50 millió 

(10,1%) és az 50-100 millió (13,8%) forintos árbevétellel rendelkező cég áll. A 27. ábra jól 

illusztrálja a vállalkozások árbevétel szerinti heterogén összetételét: 
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27. ábra: A megkérdezett vállalkozások árbevétel szerinti megoszlása 

Fontos még kitérni a foglalkoztatottak összetételének vizsgálatára is. A válaszadók a 

létszám megadásakor feltüntették azt is, hogy a fizikai és szellemi pozíciót betöltő 

munkatársak milyen arányban képviseltetik magukat a cégben. A válaszok alapján jól látható, 

hogy a mintában megjelenő mikrovállalkozások nagy százalékban szellemi munkaerőt 

foglalkoztatnak, a fizikai munkaerő leginkább a közepes méretű vállalkozásoknál, azon belül 

is a 150 főt meghaladó szervezeteknél fordul elő. A kisvállalkozások esetében egyértelmű 

megosztásról lehet beszélni, a 11-30 főt foglalkoztatott cégek között inkább szellemi, míg a 

nagyobb kisvállalkozásoknál a fizikai-szellemi munkaerő együttes megjelenéséről 

számolhatok be. Ez a megosztás az egyes rugalmas formák alkalmazási specifikumainak 

vizsgálatához jelent alapvető információt.  
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28. ábra: A foglalkoztatottak munkakör jellege szerinti összetétele a megkérdezett vállalkozásoknál 

 

9.3. A FOGLALKOZTATÁS RUGALMASSÁGÁRA VONATKOZÓ EREDMÉNYEK 

A következőkben az egyes kérdéscsoportok kiértékelését végzem, melyhez az adatokat 

SPSS és Minitab program segítségével rendszereztem és elemeztem.  

A legtöbb pozitív választ a rugalmas munkaidő meglététől vártam, hiszen manapság ez az 

a terület, ahol a vállalkozások és a munkavállalók a legnagyobb hajlandóságot mutatják75. Ezt 

a tendenciát pedig a kapott válaszok is alátámasztották, hiszen a munkáltatók 67%-a 

nyilatkozott úgy, hogy létezik és alkalmazzák a rugalmas munkaidőt a cégnél. A válaszadók 

majd egynegyede (26%) elzárkózott ettől a lehetőségről, jelenleg sincs és nem is tervezik a 

bevezetését. A megkérdezett vállalkozások 9%-a még bizonytalan a kérdésben, de attitűdjük 

pozitív, már tervezik a munkaidő rugalmassá tételét.  

                                            
75 Sok munkavállalónak vonzó, ha maga osztja be munkaidejét, a családot és a munkát jobban össze tudják 
egyeztetni. A pozitívumok mellett sok veszély is leselkedik a dolgozókra. A munka hazavitelével az esetek 
többségében nő a munkaidő, a rugalmasság pedig egyenlőtlen terhelést is jelent, ami egészségügyi problémák 
forrása. 
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9.3.1. A vizsgált tényezők és az egyes rugalmas formák kapcsolatának vizsgálati 

módszerei 

Mint minden atipikus forma esetén, ebben az esetben is vizsgáltam az iparággal, a mérettel, 

valamint a tulajdonosi szerkezettel való összefüggést. A számok ismeretében76 azonban úgy 

döntöttem, hogy a kezdeti elképzelésem – mely szerint összevontan vizsgálom a numerikus és 

funkcionális formák használatát – helyett külön-külön elemzem az összefüggéseket.  

Az ismérvek összefüggéseinek, ok-okozati kapcsolatainak feltárására a kapcsolatvizsgálati-

elemzési módszereket használtam, melyek alkalmasnak bizonyultak, mivel a sokaságot 

egyidejűleg két vagy több nominális, vagy ordinális skálán mért változó szerint figyeltem meg 

(Kerékgyártó-Mundroczó-Sugár, 2001). A szakirodalom (Hunyadi-Vita, 2002) megállapításai 

alapján a három lehetséges kapcsolat a következő: 

 Függetlenség: a változók között nincs összefüggés, vagyis az egyik ismérv szerinti 

hovatartozásból nem következtethetünk a másik ismérv változatára.  

 Teljes meghatározottság: az egyik ismérv változata minden esetben a másik ismérv 

adott változatával fordul elő, azaz az egyik ismérv által felvett ismérvváltozat 

ismeretében egyértelműen lehet következtetni a másik ismérv által felvett értékre. 

Egyes irodalmakban függvényszerű, vagy determinisztikus kapcsolatnak is nevezik.  

 Sztochasztikus összefüggés: az egyik ismérv változóhoz való tartozásból csak 

tendenciaszerűen, valószínűségi jelleggel következtethetünk a másik ismérv-változóra. 

Az elemzési terület vizsgálatakor négy esetet lehet megkülönböztetni, ennek alapján 

ismerhető meg a kapcsolat fajtája (ez azért fontos, mert mind a négyféle kapcsolat más és más 

statisztikai módszerrel elemezhető): 

1. Asszociációs kapcsolat: az egymással kapcsolatban álló ismérvek minőségi77 

vagy területi ismérvek.  

2. Vegyes kapcsolat: ha az egyik mennyiségi, a másik minőségi vagy területi 

ismérv. 

3. Korrelációs kapcsolat: ha mindkét ismérv mennyiségi jellemző. 

4. Rangkorrelációs kapcsolat: mindkét változót sorrendi skálán mérték (Hunyadi, 

Vita, 2002). 

                                            
76 A megkérdezett 109 vállalat esetében 106-nál mutathattam ki, hogy az általam nem tipikusnak minősíthető 
foglalkoztatási formák valamelyikét alkalmazzák. Ez azonban nem tesz lehetővé reális és helytálló 
következtetéseket.  
77 Ide érthető az az eset is, amikor a vizsgált minőségi ismérv szerint képzett osztályok valamilyen sorrendbe 
állíthatók.  
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A vizsgálatomban a releváns összefüggések asszociációs kapcsolatoknak felelnek meg, 

ennek értelmében a minősítő jellemzők között a Minitab segítségével kombinációs táblákat 

(kontingenciatáblákat) állítottam fel. A χ2 próba segítségével a nullhipotézisemet (a két 

vizsgált ismérv független egymástól) elemeztem, amely során a számított p-értéket a 

kiválasztott α=10% szignifikanciaszinthez viszonyítottam78. Kézi számítás esetén a χ2 mutató 

számított és elméleti/kritikus értéke hasonlítandó össze. 
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Kétfajta végeredmény azonosítható: 

 a nullhipotézist elvetem, amennyiben a számított χ2 érték nagyobb, mint a kritikus χ2;  

 a nullhipotézist elfogadom, amennyiben a számított χ2 érték nagyobb, mint a kritikus χ2 

(maximális értékét akkor érheti el, ha a kontingenciatábla minden sorában csak egyetlen 

0-tól különböző gyakoriság található, és e gyakoriságok mind különböző oszlopba 

tartoznak, ekkor függvényszerű kapcsolatról beszélhetünk. Amennyiben 0 az érték, úgy a 

két vizsgált tényező független egymástól).     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

29. ábra: Statisztikai próbák elve  
(Forrás: Erdei, 2008)  

 
A kapcsolat szorosságának kimutatására a Cramer-féle asszociációs együtthatót 

használom, melynek képlete az alábbi (Erdei, 2008): 
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ahol q-1 =     1,1min  cr  

                                            
78 10%-ot választottam, tekintve, hogy viszonylag kicsi a minta, nem paraméteres próbáról van szó, ezért 
gyengébbnek minősül.  
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A Cramer együttható akkor és csak akkor 0, ha a két ismérv független egymástól és teljes 

függés esetén veszi fel az 1 értéket. Minél közelebb van 1-hez, annál erősebb, intenzívebb az 

asszociációs kapcsolat. 

 Kérdés lehet az is, hogy ezek a kapcsolatok ok-okozati jellegűek vagy kölcsönösek. Az 

alkalmazott statisztikai módszer azonban nem az oksági kapcsolatot, hanem csak az 

együttmozgást mutatja, amely lehet oksági kapcsolat, de más miatt is.  

9.3.2. A flexibilis foglalkoztatási formák alkalmazásának elemzése 

Részmunkaidős foglalkoztatás 

A részmunkaidős alkalmazottak foglalkoztatása mutatta a legnagyobb arányt az atipikus 

foglalkoztatási formák közül. Elmondható, hogy a vállalkozások körében kedvelt formáról 

van szó, hiszen a válaszadók közül 42%-ban válaszolták azt, hogy nem csak teljes 

munkaidőben foglalkoztatják munkavállalóikat. Annak eldöntésére, hogy a részmunkaidők 

mely alfaja a legkedveltebb, rákérdeztem a tipikus heti óraszámokra, amelynek eredményeit 

az alábbi diagram tartalmazza (az oszlopok a 46 vállalkozó által foglalkoztatott összes 

részmunkaidős alkalmazott létszámát jelzi): 
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30. ábra: A részmunkaidőben foglalkoztatottak száma a foglalkoztatási időtartam szerint 

Az ábra szerint a legnépszerűbb forma még mindig a heti 20, azaz napi 4 óra. Ez az időtartam 

azonban nem minden esetben 5 napra oszlik el, sokszor tömbösítve, heti 2-3 napra elosztva 

jelenik meg. Jelentős szereppel bír még a heti 30 óra, mely szintén alkalmas a teljes 

munkaidőben dolgozni nem képes kismamák, diákok, megváltozott munkaképességű 
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munkavállalók vagy nyugdíjasok bevonására. A legtipikusabb részmunkaidős munkavállalók 

megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 

21. Táblázat: Részmunkaidős alkalmazottak megoszlása alkalmazotti kör szerint 

Részmunkaidős foglalkoztatottak megoszlása 

alkalmazotti kör szerint 

Foglalkoztatottak száma 

(fő) 

diák 125 

kismama 3 

nyugdíjas 18 

megváltozott munkaképességű 9 

egyéb 92 

 

Arányait tekintve elmondható, hogy a vállalkozások leginkább felsőfokú tanulmányaikat 

folytató diákokat foglalkoztatnak részmunkaidőben, a többi csoport alkalmazása elenyésző. A 

kismamák és a nyugdíjasok foglalkoztatásához sztereotípiák (pl. alacsonyabb teherbírás, több 

hiányzás), a megváltozott munkaképességű munkavállalókhoz félelmek kapcsolódnak. 

Érdekes kérdés lett volna még az egyéb kategória tartalmának megismerése, azonban az ezt a 

választ bejelölő cégek csak elvétve részletezték, hogy milyen munkavállalót értenek alatta. A 

szakirodalom tanulmányozása és néhány szöveges közlés alapján feltételezem, hogy olyan – 

egyébként máshol teljes- vagy részmunkaidőben dolgozó személyekről van szó, akik nem 

tartoznak a fenti – munkavállalás szempontjából hátrányosabb helyzetben lévő – csoportok 

tagjai közé, de idejük megengedi, ill. körülményeik rákényszerítik a plusz munka 

elvállalására.  

A válaszadókat motivációikról is kérdeztem, amely kérdésre kapott információk alapos 

okokat és indokokat takartak, és szerencsére több szempontot is magukba foglaltak. A 

válaszadók akkor is említettek ösztönző tényezőket, ha egyébként jelenleg még nem 

alkalmaznak ilyen részmunkaidős munkavállalókat. A pozitív válaszok között a munkakörök 

és az elvégzendő feladatok méretére és jellegére (projekt típusú, speciális feladatok), a 

költség-, ill. munkahatékonyságra vonatkozó vélemények voltak túlsúlyban, de a 

munkavállalók érdekének figyelembevétele (szociális megfontolás, társadalmi felelősség) is 

megjelent a motiváló tényezők között.  Továbbá arra a kérdésemre is kaptam választ, amely a 

részmunkaidős alkalmazás elkerülésének indokait magyarázza. Ezek közül kiemelendő a 

részmunkaidő kiválthatósága, valamint a munkafolyamatok jellege, amelyek a legtöbbször 

nem engedik a részmunkaidős alkalmazást. 
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Távmunka 

A távmunka alkalmazása hazánkban még elenyészőnek mondható, ennek ellenére a 

mintába került vállalatok körében a harmadik legnépszerűbb rugalmas foglalkoztatási 

formának számít (bár nagyon alacsony értékekkel). Nemzetközi vizsgálatok alapján 

elmondható, hogy a visegrádi országokban a távmunkát alkalmazó vállalatok között nagyobb 

a nagyvállalatok dominanciája, mint az EU-15-ben. A fő akadálynak számító munkavállalói 

és munkáltatói konzervativizmus főként a közepes vagy kisebb méretű, túlnyomórészt hazai 

tulajdonú vállalatokban koncentrálódik (Makó, Keszi, 2003). A válaszadók 18%-a jelölte 

meg, hogy munkatársainak egy részét távmunkában alkalmazza. A téma szempontjából 

lényeges kérdés, hogy a távmunkások otthonukban, távmunka-központokban/teleházakban, 

vagy osztottan dolgoznak. Az eredmények alakulását ábrázolja az alábbi diagram: 
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31. ábra: A távmunkát alkalmazók számának alakulása a távmunka helyszíne szerint 

Az ábrán is jól látható az a tendencia, ami az otthoni és osztott79 távmunka népszerűségét 

és a távmunkaházak/távmunkaközpontok háttérbe szorulását jelzi. Az otthoni távmunkások 

nagyobb aránya az osztott/mobil távmunkásokhoz viszonyítva viszont nem esik egybe a 

nemzetközi eredményekkel: míg az előbbi lehetőséget 15 cég, az utóbbit csupán csak 4 

vállalat jelölte meg, mint a távmunkavégzés helyszínét és módját. Ez a helyzet adódhat 

egyrészt a minta kis elemszámából, de a távmunka kezdetleges hazai állapotából is, ugyanis a 

                                            
79 A válaszadók valószínűsíthetően a mobil távmunkásokat az osztott távmunkavégzéshez sorolták, mivel az 
egyéb kategóriát nem jelölték meg.  
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fejlettebb európai országokban is az otthoni távmunka honosodott meg és terjedt el először, 

majd csak annak előnyös mivoltából adódóan terjedt át más formákra is. További indok lehet 

a mobil infokommunikációs eszközök otthoni PC ellátottságnál is kisebb aránya.  

Ha a távmunkások nemek szerinti megoszlását tekintjük, megcáfolódik az a tévhit is, 

amely a távmunka-végző nőkkel kapcsolatban él a közhiedelemben. Manapság már több 

felmérés és a gyakorlat is azt bizonyítja, hogy a tipikus távmunkás középkorú, magasabb 

szellemi pozíciót betöltő férfi. Ezt igazolják az eredmények is, ugyanis a létszámot tekintve 

csupán csak 14%-ban vannak a női és 86%-ban a férfi távmunkát vállalók.  

95
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0 20 40 60 80 100

Nő

Férfi

 
32. ábra: A távmunkások mintabeli megoszlása nemek szerint (fő) 

A távmunkával kapcsolatban a válaszadók szintén véleményt nyilváníthattak, hogy miért 

alkalmaznak távmunkásokat, vagy éppen miért nem szeretnének távmunkásokat 

foglalkoztatni. A pro és kontra oldal egyidejű meglétét olyan szöveges válaszokkal igazolták, 

mint pl. a helyhiány, a beruházás-csökkentés lehetősége, a rugalmasabb rendelkezésre-állás, 

valamint az alacsonyabb költségek, ill. a vállalkozás profiljának determináló hatása, valamint 

a működéshez szükséges rendszer kiépítetlensége és a kiválthatóság.  

Munkaerő-kölcsönzés 

A munkaerő-kölcsönzés a távmunkával megegyező arányban szerepelt a mintában, azaz a 

cégek közül 20-an választják ezt a formát – többnyire átmeneti munkaerőhiányok 

megoldására. Vizsgálatom szempontjából érdekesnek bizonyult a kérdés, hogy a munkaerő-

kölcsönzést fizikai vagy inkább szellemi pozíciók esetén veszik-e igénybe. A válaszok alapján 

elmondható, hogy a szellemi munkaerő-kölcsönzés kétszer akkora mértékben jellemző, mint a 

fizikai, bár ez a mintába került vállalatok jellegéből is adódik: a kölcsönzött 
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munkaerőállományból összesen 202 fő fizikai és 415 fő szellemi munkakört tölt be a 

megkérdezett vállalatoknál.   

33%

67%

fizikai

szellemi

 
33. ábra: A munkaerő-kölcsönzés típusainak mintabeli megoszlása (%) a munkakörök jellege szerint 

 

A válaszadók kifejtették véleményüket azzal kapcsolatban, hogy mi motiválja őket a 

munkaerő-kölcsönzés során, vagy miért nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel. A pozitív 

válaszok elsősorban a speciális időszakok megnövekedett igényeire, a költséghatékonyságra 

(főként diákmunka esetén), a nagyobb merítési lehetőségre, valamint a jobb elérhetőségre és 

pótlásra vonatkoztak.  A negatív vélemények között a bizalmatlanság és a hosszabb betanítást 

igénylő pozíciók esetében történő alkalmazhatatlanság volt kiemelkedő. 

Az alábbi, 22. Táblázatban foglaltam össze azokat a pozíciókat és munkakör-típusokat, 

amelyek a válaszadó vállalkozások véleménye szerint az egyes numerikus rugalmasságot 

nyújtó foglalkoztatási formákkal elláthatók.  
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22. Táblázat: Az egyes atipikus foglalkoztatási formákkal betölthető tipikus munkakörök 
a válaszadók szerint 

Atipikus foglalkoztatási forma Tipikus munkakörök 

Adminisztráció, ügyintézés (ill. ezen a területen gyakornok), 
hitelügyintéző, titkárnő 
Értékesítés (junior szintű feladatok), marketing (asszisztensi 
feladatok), piackutatás, adatbázis-építés 
Oktatásszervező, irodavezető 
Szakmunkás, segédmunkás, gyártás előkészítő 
Takarító, portás, raktáros 
Jogász, hardverfejlesztő, szoftverfejlesztő, -tesztelő 
Pénzügy, könyvelés 
Tanácsadó, munkaügyi munkatárs, munkaerőpiaci tanácsadó 
Betanított kötészeti munkás, udvari segédmunkás 
Programigazgató 
Pénzügyi koordinátor, ügyfélszolgálati munkatárs 
Esztergályos 
Felszolgáló, táncos 
Kézbesítő 

Részmunkaidős foglalkoztatás 

Junior tanácsadó, fejlesztési asszisztens 
Könyvelő, pénzügyi ügyintéző 
Szoftverfejlesztő, -tesztelő, -értékesítő 
Ingatlanértékesítő, hitelügyintéző 
Programozó  
Hibaelhárítás informatikai eszközökön távoli belépéssel 
Sales, területi értékesítő 
Tanácsadó 
Adatkezelő, telefonos ügyintéző, internetes kereső 

Távmunka 

Help desk, support 
Generátor szállító 
Adminisztráció 
Szerelési, tisztítási, karbantartási folyamatok 
Értékesítés, marketing asszisztensi feladatok  
Operátor, gépkezelő 
Raktáros, takarító, járműjavító 
Vizsgabiztos, tanúsító, művezető 
Segédmunkás, betanított munkás 

Munkaerő-kölcsönzés 

Piackutató, adatbázis-készítő 
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Korlátozott munkaszerződések (Határozott idejű és megbízásos alkalmazás)  

A fenti három numerikus flexibilitást elősegítő foglalkoztatási fajta mellett vizsgáltam a 

határozott idejű foglalkoztatás, valamint a megbízási szerződéssel történő alkalmazás 

elterjedtségét is. Ennek alapján kijelenthető, hogy a vállalkozások leginkább határozatlan 

időre kötnek szerződéseket, a válaszadóknak csupán 16,5%-a nyilatkozott úgy, hogy 

alkalmaznak határozott idejű munkatársakat. A 18 pozitív válaszadó közül azonban nem 

mindenki gondolta úgy, hogy van tipikus határozott időtartam, akik viszont meg tudták 

határozni ezt a számot, az esetek felében a 12 hónapot jelölték meg. A megbízásos 

szerződéssel kapcsolatban elmondható, hogy ezt a formát a többihez viszonyítva nagyobb 

arányban (31,2%-ban) alkalmazzák a vállalatok, a szöveges válaszokból is kiderült, hogy 

gyakrabban bíznak meg alvállalkozókat a különleges időpontban, vagy speciális jelleggel 

felmerülő feladatokkal kapcsolatban. A 34 cégnél összesen 334 megbízásos szerződés él a 

jelen pillanatban is.  

Összefüggésvizsgálatok 

Felmerült a kérdés, hogy a felmérés elején azonosított csoportképző tényezők 

összefüggésben állnak-e a különböző formák használatával. Itt már nem elemeztem az 

alapítás évének és a társasági formának a hatását, mivel ezzel kapcsolatosan semminemű 

összefüggést nem tudtam feltárni, valamint meglévő kutatások sem számoltak be ilyen irányú 

kapcsolatokról. A flexibilis alkalmazás körébe tartozik azonban a funkcionális rugalmasság, 

ezért a számítás során a kérdőív 39. kérdését is bevontam a vizsgálatba. A kategóriák felvett 

értékei az alábbiak voltak: 

 Iparági kategóriák: szolgáltatás és kereskedelem, informatika és tanácsadás, ipari és 

termelő ágazatok, egyéb szolgáltatások; 

 Létszámkategóriák: mikro (0-10 fő), kis1 (11-30 fő), kis2 (31-50 fő), közép1 (51-

150), közép2 (151 fő felett). 

 Árbevétel kód: 20 mFt-ig, 20-50 mFt között, 50 mFt felett. 

 Tulajdonosi szerkezet: saját/családi, többségében magyar, tisztán magyar, 

többségében külföldi, kizárólagosan külföldi. 

 Munkakör jellege: szellemi (az alkalmazottak több, mint 80% szellemi munkaerő), 

fizikai (az alkalmazottak több, mint 80%-a fizikai munkaerő), vegyes.  
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Az alábbi táblázat a khi-négyzet próba α szignifikancia szint melletti jobb oldali 

végrehajtásának eredményeit – a számított (tényleges), valamint zárójelben az elméleti 

gyakoriság χ2 értékeket, ill. a függetlenséget/függőséget jelentő p-értékeket (α) – tartalmazza.  

23. Táblázat: Az egyes vizsgált dimenziók és a rugalmas foglalkoztatási formák 
összefüggés-vizsgálatának eredményei 

Forrás: saját számítások 

  
Rugalmas 

munkaidő 
Részmunka Távmunka 

Határozott 

idejű 

Munkaerő-

kölcsönzés 

Megbízásos 

szerződés 

Funkcionális 

rugalmasság 

χ2 26,23 (35,6) 9,67 (19,8) 16,45 (19,8) 5,51 (19,8) 19,04 (19,8) 19,19 (19,8) 14,25 (19,8) Iparági 

kategória p 0,450 0,720 0,226 0,962 0,122 0,118 0,356 

χ2 22,72 (13,4) 3,35 (7,78) 4,87 (7,78) 14,07 (7,78) 14,33 (7,78) 2,66 (7,78) 9,04 (7,78) Létszám 

kategória p 0,003 0,502 0,301 0,007 0,006 0,616 0,060 

χ2 1,67 (7,78) 2,00 (4,61) 2,92 (4,61) 6,64 (4,61) 6,31 (4,61) 6,67 (4,61) 2,52 (4,61) Árbevételi 

kategória p 0,795 0,366 0,233 0,036 0,043 0,035 0,283 

χ2 5,17 (13,4) 1,49 (7,78) 10,86 (7,78) 6,10 (7,78) 7,55 (7,78) 10,36 (7,78) 7,01 (7,78) Tulajdoni 

szerkezet p 0,739 0,829 0,028 0,192 0,11 0,035 0,135 

χ2 10,94 (7,78) 4,23 (4,61) 0,90 (4,61) 1,04 (4,61) 2,20 (4,61) 0,68 (4,61) 0,19 (4,61) Munkakör 

jellege p 0,027 0,120 0,637 0,593 0,332 0,713 0,910 

 

A táblázatban kiemeltem azokat a χ2 értékeket, ahol azok az elfogadási tartományba esnek, 

azaz a számított χ2 értékek meghaladják az elméleti χ2 értékeket. A következő táblázatban 

feltüntetem a független és függő viszonyokat, mely utóbbi esetben a kapcsolat szorosságát a 

korábban bemutatott Cramer-mutató segítségével érzékeltetem80: 

                                            
80 Fontos megjegyezni, hogy a számított Cramer együtthatókra vonatkozóan az adott körülmények között 
kritikus érték nem található a gyakorlatban sem, a kapcsolat szorosságára vonatkozóan csak közelítő értékek 
vehetők alapul (30-40% már alsó közepes erősségűnek tekinthető). 
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24. Táblázat: A vizsgált dimenziók és az egyes rugalmas foglalkoztatási formák kapcsolatainak szorossága 
a Cramer mutatók alapján 

Forrás: saját számítások 

 Rugalmas 

munkaidő 

Részmunka Távmunka Határozott 

idő 

Munkaerő-

kölcsönzés 

Megbízásos 

szerződés 

Funkcionális 

rugalmasság 

Iparági 

kategória 
X X X X X X X 

Létszám 

kategória 
0,33 X X 0,36 0,37 X 0,3 

Árbevételi 

kategória 
X X X 0,25 0,24 0,25 X 

Tulajdonosi 

szerkezet 
X X 0,31 X X 0,31 X 

Munkakör 

jellege 
0,22 X X X X  X  X 

 

A fenti táblázatokból kiolvasható, hogy az iparágon kívül nincs olyan tényező, amely ne 

lenne valamilyen összefüggésben az egyes rugalmassági formákkal, ugyanakkor látható, hogy 

a kapcsolat erőssége egyik esetben sem mondható kiemelkedően magasnak. Az iparági 

hovatartozás esetén majdnem tökéletesen a mintaelemszámok alapján kerülnek az egységek a 

csoportokba. A minta alapján a létszámnak ill. az árbevételnek van a legtöbb és legszorosabb 

kapcsolata az egyes atipikus formák használatával. Az előbbi tényezővel való kapcsolatok 

erősség tekintetében is az élen végeztek, 30%-on felüli kapcsolati szorosságot mutatnak a 

rugalmas munkaidővel, a határozott idejű szerződéssel, a munkaerő-kölcsönzéssel, valamint a 

funkcionális rugalmassággal. Az árbevétel esetében ugyan gyengébb, de pozitív kapcsolat 

látszik a határozott idejű és a megbízásos szerződési formákkal, valamint a munkaerő-

kölcsönzéssel. A tulajdonosi szerkezettől függően már a távmunka is megjelenik, ill. a 

megbízásos szerződés is szóba kerülhet. A munkakör jellege (szellemi, fizikai, vegyes) a 

rugalmas munkaidő alkalmazása esetén játszik szerepet, a két tényező összefügg, a kapcsolat 

szorossága azonban a fentiekhez képest alacsonyabb értékeket vesz fel. 

Ha az egyes formák oldaláról vizsgálódunk, szembetűnhet, hogy a részmunkaidős 

foglalkoztatás az a forma, amely iparágtól, létszámtól, árbevételtől, tulajdonosi szerkezettől 

vagy a munkakörök jellegétől függetlenül működik a vállalkozások körében. Ebbe a körbe 

tartozik a távmunka is, amely egyedül a tulajdonosi szerkezettől való függést mutatott, illetve 

a funkcionális rugalmasság, ami csak a létszámmal mozgott együtt.  
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A vállalkozások vezetői szöveges válaszaikban úgy nyilatkoztak, hogy ilyen irányú 

döntéseiket nem elsősorban gazdasági vagy üzleti tényezőkre alapozzák, hanem a szervezet 

olyan puha tényezőire, amely a bizalomra, menedzsment attitűdökre, meglévő foglalkoztatási 

szokásaikra vezethetők vissza. Ezek a tényezők egyértelműen gátolják a rugalmas 

foglalkoztatás elterjedését. Ennek alapján fogalmazom meg 1. tézisemet, melyet az 1. 

hipotézis (ld. 17. o.) kisebb kiegészítésekkel történő elfogadásával állítok elő: 

 

1. tézis: A vállalkozást leíró kemény tényezők (iparág, létszám, árbevétel, tulajdonosi 

szerkezet, munkakörök jellege) közül csak a szervezet nagysága (létszáma és árbevétele) 

mutat összefüggést a numerikus és funkcionális flexibilitást növelő foglalkoztatási 

formák alkalmazásának gyakoriságával. Ezen belül a létszám a numerikus és 

funkcionális rugalmassággal egyaránt, míg az árbevétel csak a numerikus 

rugalmassággal áll kapcsolatban. (B, C)81 

 

A szakértőkkel, vállalatigazgatókkal folytatott informális interjúk is alátámasztották azt a 

feltételezésemet, hogy a fenti tényezők mellett sokkal nagyobb hatást gyakorolnak a 

különböző társadalmi, szociális és pszichológiai jellemzők: a hagyományos foglalkoztatási 

modellek jelenléte erős, ezzel kapcsolatban berögzült menedzsment attitűdökről beszélhetünk. 

Az újfajta gondolkodást tehát történelmi-társadalmi tapasztalatok, a formák hagyományainak 

hiánya is gátolják. Hosszú időn keresztül (a szocializmus eltérő gazdasági és társadalmi 

berendezkedésének köszönhetően) a nemzeti foglalkoztatáspolitika lényege a teljes 

foglalkoztatás volt, mind a munkavállalók, mind a munkáltatók körében ez jelenti a munka 

világát. A törekvés, mely szerint mindenkinek joga van a munkához, mindenkinek teljes 

foglalkoztatottnak kell lennie, alapvetően gátolja az alternatív foglalkoztatás elterjedését. A 

szemléletváltáshoz új generációkra és modern felfogásra, életciklus alapú munkaszemlélet 

térnyerésére van szükség.  

A flexibilis foglalkoztatási formák alacsony jelenlétének okai nemzeti 

kultúrasajátosságokra is visszavezethetők. Amennyiben Hofstede kultúratipológiáját vesszük 

alapul, a bizonytalanságkerülést és a hatalmi távolság tiszteletét (tekintélyelvűséget) 

egyértelműen magyarországi sajátosságnak tekinthetjük (Gyökér, 1999). A flexibilis formák 

sem a munkaadók számára, sem a munkavállaló oldaláról nem nyújtanak olyan biztonságot, 

                                            
81 A betűjelzések a tézisekhez kapcsolódó saját publikációkra utalnak, melyek az irodalomjegyzék után 
találhatóak. 
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mint a hagyományos, tipikus foglalkoztatás (a nem tökéletesen kontrollálható munkakörök 

kialakításától és betöltésétől ódzkodnak). Továbbá a munkaszervezés rugalmas formáira 

jellemző, hogy laposabb hierarchiastruktúra, az alkalmazottaknak a döntéshozatalba való jobb 

bevonása és a munkavállalóknak a feladatok végzése során tanúsított nagyobb önállósága 

jellemzi, gazdagabb munkatartalommal párosulva, így a hazai tekintélyelvűséggel ellentétes 

viselkedésformákat igényel.   

A legnagyobb befolyásoló tényezőként megismert létszámkategorizálást kiemelve az 

alábbi összefüggés vizsgálatát is célul tűztem ki: ha a rugalmas munkaidőt külön tárgyaljuk, a 

numerikus és funkcionális rugalmasság használata mutat-e összefüggést a vállalkozásban 

alkalmazottak számával? 

A 25. Táblázat az egyes numerikus flexibilitást elősegítő foglalkoztatási formák 

alkalmazását valamint a funkcionális rugalmasság használatát illetve ezek egymáshoz 

viszonyított arányát vázolja a létszám-kategóriák függvényében.  

25. Táblázat: Numerikus és funkcionális flexibilitást elősegítő formák alkalmazása szervezeti 
méretkategóriák alapján 

 Mikro Kis 1 Kis 2 Közép 1 Közép 2 
Részmunka 25 8 5 6 2 
Távmunka 13 2 2 0 3 
Határozott idejű 6 1 4 4 3 
Munkaerő-kölcsönzés 6 7 4 0 3 
Megbízási szerződés 18 5 3 3 5 
Numerikus összesen 68 23 18 13 16 
Funkcionális rugalmasság 45 18 9 7 5 
Numerikus arány 0,6 0,56 0,67 0,65 0,76 
Funkcionális arány 0,4 0,44 0,33 0,35 0,24 

 

A rugalmas foglalkoztatási formák látható módon a mikrovállalkozások körében a 

legnépszerűbbek, bár ez ebben az esetben a mintába került vállalatok összetételének torzító 

hatásaként is adódhat.  

A numerikus és funkcionális rugalmasság arányait vizsgálva azonban feltűnik, hogy a 

rugalmas eszközök használatát illetően a vállalkozások létszámának növekedésével 

elmozdulás tapasztalható az atipikus formák alkalmazása irányába. Fordított a helyzet a 

funkcionális rugalmasság alkalmazásánál: a létszám csökkenésével egyre inkább jellemző a 

munkatársak egymás közötti helyettesíthetősége, azaz a funkcionális flexibilitás 
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megvalósulása82. Ennek alapján fogalmazom meg második tézisemet, amelyet a 2. és 3. 

hipotézisem (ld. 17. o.) összevonásával hozok létre.  

2. tézis: A funkcionális rugalmasság, azaz a munkatársak tudásának sokrétűvé tétele 

(multiskilling), valamint a munkatársak egymást kiváltó helyettesítése a kis létszámú 

vállalkozásoknál kap nagyobb szerepet, a numerikus rugalmasságot megvalósító formák 

megjelenési aránya a közepes méretű vállalkozások esetén mutat gyengén pozitív 

asszociációs kapcsolatot. (A, D, E) 

 

A szervezetek többségében természetszerűleg adódik a törekvés, az igény, hogy a 

funkcionális rugalmasság révén a munkatársak egymás munkakörét be tudják tölteni, a 

kölcsönös helyettesíthetőség megoldódjon. Különösen igaz ez a foglalkoztatottak létszámának 

csökkenésével, hiszen a kis méretből adódóan az egyes feladatköröket általában egy-egy 

ember tölti be, a bruttó létszámszükséglet sokszor egybeesik az alaplétszám-szükséglettel, a 

tartalék-létszámszükséglettel sokszor egyáltalán nem számolnak a munkaerő-tervezés során 

(Gyökér, 1999). A feladatok ellátásához így a funkcionális rugalmasság igénybevétele marad 

egyetlen megoldásként. Ezt a helyzetet nehezítik a kisebb szervezetek pénzügyi nehézségei is, 

amelynek eredményeképpen a váratlanul és kiszámíthatatlan módon jelentkező vevői 

igényekre nem tudnak új munkatárs felvételével, vagy egyéb numerikus rugalmasságot 

szolgáló forma használatával válaszolni, sokkal inkább a belső erőforrás-felhasználás általi 

funkcionális rugalmasságot használják ki.  

9.3.3. A vállalkozások rugalmassági problémái 

A vállalatok önértékelése és működési környezetük megítélése 

Jelen értekezés vizsgálati fókuszai közé tartozott a KKV-k rugalmassági attitűdje, 

rugalmasság iránti igénye és lehetőségeinek mérése és elemzése is. A kérdőív rákérdezett a 

vállalkozások érzékelt flexibilitására, valamint működési környezetének változékonyságára is. 

Ennek eredményei a 34. ábra és a 35. ábra szerint alakultak83: 

                                            
82 Jelen kutatásnak nem volt témája, de érdekes kérdés lehet, hogy a vállalkozások a vállalt határidő előtt még 
hány nappal fogadnak el megrendelés-módosítást. Könnyen lehet ugyanis, hogy éppen az ilyen rövid határidejű, 
a tervek átstrukturálását igénylő feladatoknál kerülhet sor a funkcionális rugalmasságra. Arra is érdemes felhívni 
a figyelmet, hogy az igények mennyiségi növekedése is hordoz magában több-kevesebb funkcionalitásváltozást.  
83 Mivel a kérdés utolsó kategóriájára („Nem, sajnos kapacitásaink miatt nem tudunk rugalmasan reagálni”) 
minimális igenlő válasz érkezett, ezért összevonásra került a következő leggyengébb kategóriával. 
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34. ábra: A vállalkozások érzékelt rugalmassága (db;%) 

A vállalatok önértékelése magas fokú rugalmasságot mutatott: míg a cégek több mint 

harmada teljesen rugalmasnak mondja magát, addig közel felük ennek csak egy részében 

biztos, de azt válaszolta, hogy vannak még hiányosságai. A megkérdezett 109 cég közül 

mindösszesen csak 15 vállalkozás számolt be több területen is jellemző elmaradásokról, 

rugalmatlanságról. A működési környezet vizsgálata hasonló eredményeket hozott (a 

rendkívüli változékony környezet kissé nagyobb arányban van jelen a másik két kategóriához 

képest), ami nem azt jelenti, hogy a cégek akkor éppen a megfelelő környezetben a megfelelő 

stratégiát folytatják, hanem inkább azt a hozzáállást tükrözi, hogy a cégek véleményük szerint 

a gyorsan változó, turbulens környezetben is megállják a helyüket, és emellett ismerik 

hiányosságaikat.  

51; 47%
10; 9%

48; 44% Rendkívül
változékony
Átlagos mértékű
változások
Alacsony mértékű
változások

 
35. ábra: A vállalkozások megítélése a működési környezet változásait illetően (db;%) 
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A fentiek ellenére – a számítások alapján – elmondható, hogy nem feltétlenül a 

nagymértékben rugalmasnak gondolt vállalkozások szembesülnek a legdinamikusabb 

környezettel, azaz a két tényező között nincs függelmi viszony.  

A vevői igények mennyiségi és minőségi változásai 

A cégeket a vevői igények mennyiségi és minőségi jellemzőiről, illetve azok 

előrejelezhetőségéről is megkérdeztem. Ennek alapján a következő, 36. ábra és 37. ábra által 

illusztrált eredményt  kaptam84: 

 
36. ábra: A válaszadók véleménye a vevői igények mennyiségének változékonyságáról és előre 

jelezhetőségéről (db) 

 
37. ábra: A válaszadók véleménye a vevői igények minőségének változékonyságáról és előre 

jelezhetőségéről (db) 

A vállalkozások közül 42-en nyilatkozták, hogy a vevői igények mennyiségi ingadozása 

működésük során folyamatosnak mondható. Szintén magas azoknak az aránya (36%), akiknél 

gyakorta ingadoznak a vevői igények. Ehhez képest azonban megfigyelhető, hogy az 

elvárásoknak csak az egyötöde jelezhető előre, azaz a vállalkozások gyakran szembesülnek 

                                            
84 Bár volt lehetőség a „Soha nincsenek mennyiségi ingadozások” válasz megjelölésére, ennek ellenére csak 
elenyésző válasz érkezett (3 vállalkozás jelölte be). Ezért ezt a kategóriát a „A mennyiségi ingadozások csak 
elvétve fordulnak elő” csoport válaszaihoz soroltam. A minőségi igények ingadozásánál ugyanez a lépés nem 
volt indokolt.  
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váratlan felkérésekkel és megbízásokkal. Ezt az arányt javítja az a tény, hogy bizonyos – 

feltételezhetően állandó, ismert – vevők esetén ez a becsülhetőség növekszik, a cégek 40%-a 

tudott beszámolni ilyen irányú előnyéről. Ezzel szemben a vállalkozások 35%-ban nem 

tudnak biztosan számolni ügyfeleik igényeivel, így valószínűsíthetően gyors és alkalmas 

megoldások megtalálására vannak kényszerítve. A vevői követelmények minősége 

tekintetében ez a kiszámíthatóság már sokkal magasabb, ami egyrészt az alacsonyabb 

változékonyságból (a vállalkozások 77%-a szerint az ilyen típusú ingadozások csak elvétve 

vagy soha nem fordulnak elő), másrészt a jobb előre jelezhetőségből (37 vállalkozás szerint 

meglehetősen, 27 szerint vevőtől függően jól becsülhetők, ezért stabilabb stratégiát és 

működést engednek) adódik.  

A függetlenségvizsgálat során fény derült arra is, hogy a mennyiségi és minőségi igények 

változékonysága és kiszámíthatósága függelmi viszonyban vannak egymással, ennek ellenére 

a vállalkozások nem ennek alapján vonnak be külső szereplőket (a megadott 10%-os 

toleranciaszintet a mennyiségi igények esetében 10%-kal, minőségi igényeknél 15%-kal 

haladta meg a mért érték). Arra a kérdésre, hogy a külső vállalkozásokra (alvállalkozókra) 

mennyire építenek a KKV-k, az alábbi válasz született: 

19
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szándékoznak
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a problémákat

 
38. ábra: Külső szereplők bevonása a vizsgált vállalkozásoknál (db) 

A diagramot és a szöveges válaszokat elemezve arra a következtetésre jutottam, hogy a 

KKV-k durván negyede egyértelműen csak belső erőforrásaira támaszkodik, másik 

egynegyede pedig rendszeres külső szereplő (alvállalkozó) bevonására építi működését, a 

maradék 50%-ot adó részre ezeknek a formáknak a tipikus munkavégzéssel megosztott, ill. 
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eseti alkalmazását tapasztaltam.85 A használat létszám szerinti vizsgálata alapján elmondható, 

hogy a szervezet mérete nincs befolyással a külső szereplők bevonásának mértékére.   

A vállalkozások 75%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy előfordult-e már olyan 

vevői igény, amit csak külső szereplő bevonásával tudtak ellátni. Különbség közöttük az ilyen 

jellegű megoldások rendszerességében és tudatos alkalmazásában van.  

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a 4. hipotézisem (ld. 17. o.) módosított formában igaz 

a hazai kis- és középvállalkozások működésére: 

 

 3. tézis: Az Atkinson-féle Rugalmas Vállalati modell két változatban fordul elő a 

magyarországi kis- és középvállalkozások körében: a vevői igényekre a vállalkozások 

egyik fele a numerikus rugalmasság eszközeit a nagyvállalatokhoz hasonlóan – a vevői 

igények mennyiségi változásának függvényében –, eseti jelleggel alkalmazza. A 

vállalkozások másik felére ezen eszközök egymást kölcsönösen kizáró használata 

azonosítható: ezek a vállalkozások vagy csak numerikus vagy csak funkcionális 

flexibilitást elősegítő foglalkoztatási formák segítségével folytatják működésüket. (A, J, 

K, L) 

 

Az Atkinson által megalkotott Rugalmas Vállalati modell csak a kis- és középvállalatok 

egy részénél működik, a másik felénél egyfajta módosulás tapasztalható. Ezt támasztják alá az 

EU-s elemzések eredményei is86, melyekkel párhuzam vonható: az egyik típusú (főleg az 

angolszász országokban előforduló) rendszert magas külső rugalmasság jellemez, amelyhez a 

belső rugalmasság fejlettebb formáinak átlagos szintje kapcsolódik. Az egyes típusú rendszer 

jellemzői a magas munkaerő-mobilitás, az alacsony szegmentáció, a mérsékelt intenzitású 

szakképzés, az aktiválási politikákba való alacsony beruházás, a szegénység csökkentésének 

mérsékelt sikere és az alacsony költségvetési kiadások. A másik típusú rendszert (főleg a 

skandináv országok és Hollandia) a belső rugalmasság fejlettebb formái jellemzik (komplex 

feladatok, a munkavállalók önállósága, rugalmas munkaidő), amelyekhez a külső rugalmasság 

mérsékelt szintje kapcsolódik.  

 

                                            
85 A szöveges választ adók mintegy 55%-a szerint rugalmas munkakörök és feladatok kijelölésével, hatékonyabb 
munkaidő-kihasználással, jobb feladatkör-beosztással, 38%-ban külső szereplők/ alvállalkozók bevonásával, és 
elenyésző arányban munkaerő-kölcsönzéssel lehetséges a jövőben az időszakosan előforduló erőforrás-hiány 
okozta problémák megoldása.   
86 A különböző intézményrendszerek, társadalom-politikai preferenciák, gazdasági szerkezetek, történelmi 
hagyományok stb. következtében az EU tagállamaiban működő vállalatok a szervezeti változtatás különböző 
nemzeti stratégiáit alkalmazzák. (COM, 2007) 
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Funkcionális rugalmasság 

A funkcionális rugalmasság alkalmazása, azaz a munkatársak feladatkör-váltásával, 

tudásuk sokrétűvé tételével, így egymás helyettesíthetőségével jellemezhető működés a 

megkérdezett cégek közel 80%-ára jellemző tulajdonság, a megkérdezett 109 vállalkozás 

közül 86-an válaszolták azt, hogy volt már a működés során olyan vevői igény, amelyet csak a 

munkatársak ilyen irányú rugalmassá tételével tudtak megoldani.  

Függetlenségvizsgálat segítségével (χ2 próbával) vizsgáltam a minőségi igények 

változékonyságának és a funkcionális rugalmasság alkalmazásának relációját is. Ennek 

alapján megállapítottam, hogy a cégek, bár nagy arányban élnek a funkcionális rugalmasság 

eszközeivel, azt nem a vevői igényekre alapozzák. Vizsgálatom és tapasztalataim alapján ez a 

típusú rugalmasság a vállalatok méretének csökkenésével egyre inkább tényezőfüggetlenné és 

automatikussá válik. Szintén nem kapcsolódik ehhez az alkalmazáshoz az alkalmazottak 

képzésének-fejlesztésének igénye, amely bár a vállalatok 70%-ának véleménye szerint 

szükséges, és igényként merül fel, az egy főre jutó képzési órák száma és a funkcionális 

rugalmasság használata szempontjából már nem mutat összefüggést.  
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39. ábra: A képzés szükségességének megítélése és az egy évre jutó képzési órák száma a megkérdezett 

vállalkozásoknál 

Erőforrás-problémák és rendelés-visszautasítás 

A vállalkozások arról is számot adtak, hogy működésükre jellemzők a különböző 

erőforrás-hiányosságokból eredő gondok, ill. hogy előfordult már olyan eset, hogy az egyes 

erőforrás-problémákból adódóan vissza kellett utasítaniuk vevői megrendelést.  
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A válaszok alapján elmondható, hogy a megkérdezett vállalatok nagyon megoszlanak a 

kérdésben. A vállalkozások összesen mintegy felénél ugyanis nem jellemző, hogy erőforrás-

problémákkal küzdene (24 cég), ill. az maximum évente egyszer fordul elő (27 cég). Sokkal 

érdekesebbek viszont azok, akiknél egy éven belül többször is előáll ez a helyzet. A 

megoszlást a 26. Táblázat adatai mutatják: 

26. Táblázat: Az erőforrás-problémák előfordulási gyakorisága a vizsgált vállalkozásoknál 

 

 

 

 

 

A fenti adatokból jól látható, hogy a vállalkozások mintegy fele – ha nem is folyamatos, 

de – gyakori erőforrás-problémával küzd, melyre nem minden esetben tudnak alaposan 

átgondolt és stratégiailag helyes, hosszútávon eredményes megoldást találni. A rendelések 

visszautasításakor fellépő erőforrás-problémák vizsgálatakor kiderült, hogy ezeknek a 

hiányosságoknak a nagy részét az emberi erőforrások adják (az összes válasz mintegy 45%-

át), ettől jóval leszakadva találhatók meg sorban a pénzügyi (21%), technológiai (18%), 

infrastrukturális (12%) és egyéb (4%) erőforrások hiányosságaiból adódó rendelés-

visszautasítások.  

 Az igények mennyiségi ingadozása és a rendelés-visszautasítás közötti kapcsolatok 

feltárásakor összefüggést véltem felfedezni a két tényező között. Ez korábbi feltételezéseim 

szerint is fennálló kapcsolatot bizonyító tényező volt. Ugyanúgy a rendelés-visszautasítás 

meglétét vizsgálva, a minőségi ingadozásokkal kapcsolatban pedig azt fedeztem fel, hogy 

szintén függelmi viszonyban állnak egymással, de ez a kapcsolat még erősebb, mint a 

mennyiségi igény változásai esetén. 87  

Az információk alapján összefoglalóan elmondható, hogy a hazai kis- és 

középvállalkozások az őket körülvevő turbulens környezetben – mennyiségileg és 

minőségileg is változó vevői igények között – emberi erőforrásokkal kapcsolatos 

problémákkal szembesülnek a leggyakrabban. Az atipikus foglalkoztatási formák 

használatának vizsgálatakor és egyéb hazai felmérések eredményei alapján is kijelenthető, 

hogy a működésüket jellemző rugalmassággal ellentétben a foglalkoztatás esetében nem 
                                            
87 A mennyiségi igények esetében a függőséget jelentő p érték 0,08935, a kapcsolat erősségét jelző Cramer-
mutató 0,326-os értéket vett fel. A minőségi igényekkel kapcsolatban ezek az értékek nagyobb függőséget és 
erősebb szorosságot mutatnak, p=0,001984, C=0,369.  

Gyakoriság Cégek száma Százalékos arány 

Havonta többször 16 14,7 

Negyedévente 17 15,6 

Félévente 25 22,9 
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jellemzi őket a flexibilitás. A saját kapacitásaikat meghaladó vevői igények kielégítésekor 

túlnyomórészt alvállalkozókat foglalkoztatnak, melyek nem tartoznak az általam vizsgált 

rugalmassági módszerek közé. Ennek alapján, az 5. és 6. hipotézis (ld. 17. o.) elfogadásával és 

kiegészítésével fogalmazom meg 4. tézisemet: 

 

4. tézis: A hazai kis- és középvállalkozások működésére jellemző rugalmasság 

foglalkoztatásukban csak kis mértékben jelenik meg, annak ellenére, hogy a vevők 

igényeinek kielégítésében leggyakrabban az emberi erőforrásokkal kapcsolatos 

problémák akadályozzák őket. A váratlanul felmerült igényekre reagálva megszokott 

gyakorlataikra – elsősorban alvállalkozók bevonására – építenek. (B,C,G) 

 

A vállalkozások rugalmasság iránti igényét vizsgálva elmondható, hogy a KKV-k 

elviekben nyitottnak bizonyulnak a flexibilis foglalkoztatási formák alkalmazására, hiszen a 

válaszadók 67%-a nyilatkozott pozitívan erre a kérdésre. A cégek 25%-a elzárkózott ezektől a 

megoldásoktól, és 8%-uk vállalta azt a tényt, hogy nem ismerik ezeket a formákat. 

Szembeállítva ezzel az előző kérdésben felmért – erőforráshiány okozta problémákra jövőben 

adott – válaszaikat, arra a megállapításra jutottam, hogy bár a hazai mikro-, kis- és 

középvállalkozások ugyan nyitottak valami újra, valami másra, de nincsenek tisztában 

lehetőségeikkel, inkább meglévő, rövid távon életképes, működő megoldásaikra alapoznak. 

Ennek alátámasztásául vagy elvetéséül szolgál a kérdőív utolsó részét képező, az atipikus 

formák ismeretét és az azok iránti igényt felmérő kérdéscsoport vizsgálata.   

 

9.3.4. Atipikus foglalkoztatási formák ismerete és az irántuk tanúsított 

érdeklődés 

Az atipikus foglalkoztatási formák ismeretét vizsgáló fejezet első szakaszában a területtel 

kapcsolatos tényleges tudást és az attitűdöt vizsgáltam. A speciális formák ismeretéről számol 

be a 40. ábra: 
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40. ábra: Az atipikus foglalkoztatással kapcsolatos tudás alakulása a megkérdezett vállalkozások körében 

Az eredmények várakozásaimnak és az általános megítélésnek megfelelően alakultak. A 

válaszadók kis híján fele (53 cég) ugyan hallott már ezekről a megoldásokról, de az 

információkat illetően kisebb-nagyobb hiányosságokkal küszködik. Az alkalmazók körében 

az elvárt tudás és ismeret meglétéről a cégek közül 25-en magabiztosan nyilatkoztak a 

kérdésben. A válaszadók 21%-a azt válaszolta, hogy szinte semmilyen ismerettel nem 

rendelkezik ezekről a foglalkoztatási típusokról. Ennek a kérdésnek kiegészítéseként 

rákérdeztem arra is, hogy tudják-e a vállalkozások, hogy hova fordulhatnak ezekkel a 

formákkal kapcsolatos kérdéseikkel, ill. hol ismerhetik meg ezeket a lehetőségeket. Itt már 

nagyobb megosztottság tapasztalható a válaszadók körében: a legtöbben itt is 

bizonytalanságot mutatnak, azok a cégek pedig, akik ismerik ezeket a lehetőségeket, 54%-ban 

veszik igénybe ezeket az előnyöket. Az információszerzéssel kapcsolatban a cégek 

egynegyede mondta magát tájékozatlannak. Érdekes kérdésként merül fel bennem az ezekhez 

kapcsolódó hozzáállások vizsgálata. A függetlenségvizsgálatkor bizonyítást nyert, hogy a 

formákkal kapcsolatos tudás, valamint az információszerzés iránti igény összefügg az azzal 

kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének szándékával.  

Az információk és szolgáltatások iránti igények elemzése alapján arra a következtetésre 

jutottam, hogy a vállalkozások nem zárkóznak el az ilyen irányú szolgáltatásoktól, azok 

között azonban, akik mindenképp igénybe vennék, megosztottság tapasztalható: 

ugyanannyian választották ezt a lehetőséget azok, akik az információknak jelenleg is a 

birtokában vannak, mint azok, akik tájékozatlannak mondják magukat. Akik eleve nem 

nagyon szokták igénybe venni az információforrásokat, azok ilyen irányú szolgáltatások felé 

sem nyitottak. A legnagyobb arányban azok a pozitív attitűddel rendelkező vállalkozások 

voltak, akik alkalmanként igényt tartanának az ilyen jellegű tevékenységekre, közöttük is 
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túlnyomó többségben azok a cégek szerepeltek, akik ugyan rendelkeznek ilyen 

információkkal, de azok nem mondhatóak teljes körűnek. A nemleges választ adók között 

szintén ezek az – atipikus foglalkoztatás szempontjából – bizonytalan státuszban lévő 

vállalkozások adják a 30%-ot. Feltételhez nem igazán kötik a vállalkozások ezt a lehetőséget, 

ezért külön ezt a választ nem vizsgáltam. Az összesített eredmények a 41. ábra látható módon 

alakultak: 
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41. ábra: Az atipikus foglalkoztatási formák megismertetését célzó szolgáltatások igénybevétele a 

megkérdezett vállalkozásoknál (db) 

Törvényi háttér és kapcsolódó kedvezmények 

Az atipikus foglalkoztatás törvényi hátterére vonatkozó ismeretek és az információszerzés 

vonatkozásában ugyanilyen lefutású eredményeket kaptam (kissé pozitív irányú 

elmozdulással). Számomra sokszor úgy tűnt, hogy a vállalkozások nem is választották szét 

ezeket a kérdéseket, amikor megjelölték válaszaikat. Egyértelművé akkor vált számomra a 

jogszabályok és a törvényi háttér (azon belül is főként a kedvezmények) ismeretének 

fontossága, amikor a függetlenségvizsgálatnál igazán szoros kapcsolatot az atipikus formák 

ismerete és a törvények valamint kedvezmények megismertetését célzó szolgáltatások 

igénybevétele iránti hajlandóság között tudtam kimutatni88. A vállalkozások, véleményük 

alapján többet remélnének az európai ill. amerikai tapasztalatok és példák megismerésétől, 

erre vonatkozó szándékaikat tükrözi az alábbi ábra: 

                                            
88 Ekkor fogalmazódott meg bennem a fordított kapcsolat is, eszerint a formák ismereténél sokkal fontosabb 
annak jogi szabályozási oldala. 
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42. ábra: A külföldi legjobb gyakorlatok megismerésének igénye a válaszadók körében 

Utolsó kérdésként felmerült az atipikus foglalkoztatási formák és az – opcionálisan – 

velük együtt járó, kapcsolódó kedvezmények közötti korreláció vizsgálatának kérdése. 

Érdekesen osztotta meg a vállalatokat a kérdés: a cégek 40%-a egyértelműen állást foglalt a 

kérdésben: 21 cég mindegyik formára nyitott lenne, ha ahhoz jelentősebb kedvezmények 

társulnának, 22 cég viszont teljes mértékben elzárkózik a lehetőségtől, tehát pénzügyi 

ösztönzők révén sem lehetne meggyőzni őket. A válaszadók döntő többsége ismét a várható 

és már szokásosnak mondható bizonytalan álláspontot képviseli. Viszont ha a választásokat 

megfontoló és saját működési folyamataihoz illeszkedő formákat választó cégeket is a pozitív 

hozzáállásúak csoportjába soroljuk, elmondható, hogy összesen 45%-ot képviselnek.  

Az egyes formák népszerűségi rangsora a következőképpen alakult: 
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43. ábra: Kedvezmények esetén preferált sorrend a foglalkoztatási formákat illetően (db) 

Az 5. tézisemet a 7. hipotézisből kiindulva, annak kiegészítésével fogalmazom meg. A 

fenti – zárt kérdésekre adott – válaszokból egyértelművé vált, hogy a vállalkozások döntő 

többsége csak korlátozott információkkal rendelkezik az atipikus foglalkoztatási formákat 

illetően, és azok helyessége sincs bizonyítva. Ennek alapján kijelenthető, hogy foglalkoztatási 

döntéseiket nem ezek alapján az információk alapján hozzák meg, vagy ha igen, az akkor is 

bizonytalansággal jellemezhető. Ami ennél is érdekesebb azonban, hogy a nyitott kérdésekre 

adott szöveges – válaszokból egyértelműen felismerhető a jogi szabályozás, a törvényi úton 

kialakítható kedvezmények hatása. Világossá vált számomra, hogy a munkáltatók 

egyértelműen ettől a területtől teszik függővé alternatív foglalkoztatási gyakorlatukat, a jogi 

háttér biztosabbá és kedvezőbbé tétele lehetne tehát a jövő útja. Jelenleg az egyes formák 

törvényi kiépítése egyre nagyobb fejlődést mutat, öt évvel ezelőtti állapotához képest számos 

kérdésben állást foglaltak a törvényhozók. Ennek kommunikálása, a vállalkozók ilyen irányú 

ismereteinek terjesztése azonban eddig még nem történt meg, pedig – véleményem szerint – 

látványos előrelépést eredményezne. Ha ezekhez a programokhoz a meglévő, vagy akár 

további pénzügyi ösztönzőket is társítanának, az pedig még inkább javítana a magyar 

gazdaságban működő KKV-k rugalmasságán, és ezáltal versenyképességén. A 

megkérdezettek felének nyitott és pozitív változásokat ígérő magatartása, az ehhez 

kapcsolódó attitűd a foglalkoztatáspolitika ilyen irányú elmozdulására a jövőben kecsegtető 

eredményekre enged következtetni.   
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5. tézis: A hazai kis- és középvállalkozások tulajdonosai, menedzserei nem rendelkeznek 

a foglalkoztatási döntéseiket megalapozó ismeretekkel az atipikus foglalkoztatást 

illetően, az alkalmazott megoldásokat intuitíven választják ki. Ahhoz, hogy az alternatív 

foglalkoztatás a KKV-k alkalmazási gyakorlatának része legyen, olyan 

foglalkoztatáspolitikát támogató intézményrendszer szükséges, amely a törvényi 

szabályozás kiépítettségére és megismertetésére törekszik, ill. ezekhez a formákhoz 

kedvezményeket társít.  (F, H, I) 

  

A hipotézisek közül nem nyert bizonyítást a 8. számú feltételezés, hiszen nem sikerült 

függési viszonyt kimutatni, az eredmények alapján sem igazolni, sem elvetni nem tudtam. Így 

csak sejthető, hogy a hipotézis valós problémát ragad meg, de bizonyíthatósága korlátokba 

ütközik.  

 

H8: Nem vezetői viszonylatban a fizikai munkakörök esetén a mennyiségi rugalmasság 

jellemző, míg a szellemi munkaköröknél a funkcionális és numerikus flexibilitás egyaránt 

megjelenik.  
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10. ÖSSZEFOGLALÁS 

10.1.   A KUTATÁS EREDMÉNYEI, TÉZISEK 

Az alábbiakban a kutatás újszerű eredményeinek bemutatására vállalkozom. A tézisek 

bemutatása után – azok alátámasztásaként – röviden ismertetem a hipotézisek igazolásának 

eszközeit.  

 

1. tézis: A vállalkozást leíró kemény tényezők (iparág, létszám, árbevétel, tulajdonosi 

szerkezet, munkakörök jellege) közül csak a szervezet nagysága (létszáma és árbevétele) 

mutat szignifikáns kapcsolatot a numerikus és funkcionális flexibilitást növelő 

foglalkoztatási formák alkalmazásának gyakoriságával. Ezen belül a létszám a 

numerikus és funkcionális rugalmassággal egyaránt, míg az árbevétel csak a numerikus 

rugalmassággal áll kapcsolatban. (B, C) 

 

A tézis igazolására egyrészt az empirikus felmérés során nyert információk körében 

függetlenségi vizsgálatokat végeztem, és a fellelhető asszociációs kapcsolatok erősségét 

elemeztem, másrészt primer kvalitatív és szekunder információforrások elemzésére 

támaszkodtam. Az 1. hipotézisben feltételezett puha és kemény tényezők közül előbbiekre 

szöveges válaszokat kaptam, amelyek azonban nem szolgáltattak elégséges bizonyítékul, az 

utóbbi vonatkozásában viszont számszerű eredmények támasztották alá a létszámban ill. 

árbevételben kifejezhető szervezeti méret nagyságának hatását a rugalmas foglalkoztatási 

formák alkalmazásának gyakoriságára.    

 

2. tézis: A funkcionális rugalmasság, azaz a munkatársak tudásának sokrétűvé tétele 

(multiskilling), valamint a munkatársak egymást kiváltó helyettesítése a kis létszámú 

vállalkozásoknál kap nagyobb szerepet, a numerikus rugalmasságot megvalósító formák 

megjelenési aránya a közepes méretű vállalkozások esetén mutat gyengén pozitív 

asszociációs kapcsolatot. (A, D, E) 

 

A tézist a 2. és 3. hipotézisem összevonásával, az empirikus felmérés kvantitatív 

eredményeinek értékelésével igazoltam. A szervezetek méretének létszám szerinti 

kategorizálását alapul véve vizsgáltam a numerikus és funkcionális rugalmasságot biztosító 
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foglalkoztatási formák arányát, amelyre vonatkozóan trendet tudtam kimutatni, ezáltal 

igazolva az előzetes feltételezéseimet.  

 

3. tézis: Az Atkinson-féle Rugalmas Vállalati modell két változatban fordul elő a 

magyarországi kis- és középvállalkozások körében: a vevői igényekre a vállalkozások 

egyik fele a numerikus rugalmasság eszközeit a nagyvállalatokhoz hasonlóan – a vevői 

igények mennyiségi változásának függvényében –, eseti jelleggel alkalmazza. A 

vállalkozások másik felére ezen eszközök egymást kölcsönösen kizáró használata 

azonosítható: ezek a vállalkozások vagy csak numerikus vagy csak funkcionális 

flexibilitást elősegítő foglalkoztatási formák segítségével folytatják működésüket. (A, J, 

K, L) 

 

4. hipotézisem szerint a KKV-kra az Atkinson-féle modell egy módosult változata 

jellemző. A szakirodalom tanulmányozása során azonban arra a következtetésre jutottam, 

hogy a rugalmas munkahelynek nem létezik egyetlen üdvözítő modellje, így nem létezik 

egyetlen Rugalmas KKV-modell sem. Ezt támasztották alá a felmérés számszerű eredményei 

is, melyek alapján a KKV-knak csak felénél jellemző az eredeti modell, a másik felében 

annak egyszerűsített változata jelenik meg. A függetlenségvizsgálatok során azonban nem 

tudtam feltárni olyan szervezeti jellemzőt, ami kapcsolatot mutatott volna az ezekkel a 

magatartásformákkal jellemezhető csoportokba kerülés ismérvével, ez tehát további 

kutatásokat igényel.  

 

4. tézis: A hazai kis- és középvállalkozások működésére jellemző rugalmasság 

foglalkoztatásukban csak kis mértékben jelenik meg, annak ellenére, hogy a vevők 

igényeinek kielégítésében leggyakrabban az emberi erőforrásokkal kapcsolatos 

problémák akadályozzák őket. A váratlanul felmerült igényekre reagálva megszokott 

gyakorlataikra – elsősorban alvállalkozók bevonására – építenek. (B, C, G) 

 

Jelen tézis igazolásában szintén a felmérés kvantitatív adataira, valamint a szöveges 

válaszokra támaszkodtam, a tézist az 5. és 6. hipotézisem felhasználásával állítottam fel. 

Ezeket a kapott válaszok, és a kiértékelés során nyert végeredmények nagyrészt 

alátámasztották, ill. tézisemben kiegészítést igényeltek. Függetlenségvizsgálatokkal 

elemeztem az erőforrás-problémák gyakoriságát, valamint azok természetét, és ezek 
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kapcsolatát a rendelés-visszautasításokkal. A számszerű eredményeket a szöveges válaszokkal 

kiegészítve jutottam a 4. tézisben megfogalmazott végeredményre.  

 

5. tézis: A hazai kis- és középvállalkozások tulajdonosai, menedzserei nem rendelkeznek 

a foglalkoztatási döntéseiket megalapozó ismeretekkel az atipikus foglalkoztatást 

illetően, az alkalmazott megoldásokat intuitíven választják ki. Ahhoz, hogy az alternatív 

foglalkoztatás a KKV-k alkalmazási gyakorlatának része legyen, olyan 

foglalkoztatáspolitikát támogató intézményrendszer szükséges, amely a törvényi 

szabályozás kiépítettségére és megismertetésére törekszik, ill. ezekhez a formákhoz 

kedvezményeket társít.  (F, H, I) 

 

A kérdőíves megkérdezés kvalitatív és kvantitatív elemzésével a 6. és 7. hipotézist vontam 

össze és fogalmaztam meg az 5. tézisemet. A függetlenségvizsgálatkor bizonyítást nyert, hogy 

a formákkal kapcsolatos tudás, valamint az információszerzés iránti igény összefügg az azzal 

kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének szándékával. Egyértelművé vált a jogszabályok 

és a törvényi háttér (azon belül is főként a kedvezmények) ismeretének – a formák 

tartalmának ismereténél is nagyobb - fontossága, amikor a függetlenségvizsgálatnál igazán 

szoros kapcsolatot az atipikus formák ismerete és a törvények valamint kedvezmények 

megismertetését célzó szolgáltatások igénybevétele iránti hajlandóság között tudtam 

kimutatni.  

10.2.  AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI 

Az empirikus kutatás eredményei több szereplő és számos felhasználási terület számára 

fontos információkkal szolgálhatnak, hasznosításuk ezért sokrétű lehet.  

A kérdőívben felmértem a vállalkozások igényét az eredmények megismerését illetően. A 

pozitív hozzáállás a kérdéshez számomra azt mutatta, hogy a válaszadók érdeklődnek a téma 

iránt, ezért elsődleges fontosságúnak tartom a megkérdezett vállalatok tájékoztatását. Az 

informálás legfőbb előnyeként adódik, hogy az elemzés alapján saját helyzetüket a mintabeli 

vállalkozásokéhoz tudják viszonyítani, így elemzésemmel hozzájárulhatok ahhoz, hogy az 

érintettek felismerjék a problémákat, amikkel meg kell küzdeniük, ill. a lehetőségeket, 

amelyek a rendelkezésükre állnak.  

A témával kapcsolatos elméleti alapok az empirikus felméréssel kiegészítve mind az 

alapozó gyakorlati, mind az elmélyültebb tudást nyújtó képzések humán erőforrás 
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menedzsment és foglalkoztatáspolitikai témájú tárgyainak meghatározó kiegészítője lehet, 

vagy akár önálló tárgyként is megállja a helyét. Szintén alkalmas a versenyszférában egyre 

népszerűbb menedzsmentfejlesztési programokba való beépítésre, gyakorló vezetők számára 

is – az elméletben feltárt legjobb gyakorlatok és a konkrét tapasztalatok felhasználásával.  

A téma többféle szempontból történő publikációja révén a szakmai szervezetek, 

vállalatvezetők számára is ismertté és népszerűvé tehető a téma, akik így a kutatást egyfajta 

gondolatébresztőként, vitáik alapgondolataként tudják hasznosítani. Szintén fontos 

információkat tartalmaz a különböző kamarák, és egyéb szakmai szervezetek számára, akik az 

információk nyújtásában, továbbításában vállalhatnak szerepet, vagy azért, mert ez a 

feladatuk, vagy azért, mert esetleg üzleti lehetőséget látnak benne.  

A döntéshozók felé információkat szolgáltat a munkaadói oldal véleményéről, és azokról a 

területekről, ahol a beavatkozás pozitív reakciókat, a foglalkoztatás növekedését, és a 

munkanélküliség, ill. gazdasági inaktivitás csökkenését, ezáltal a lisszaboni célkitűzések jobb 

megvalósíthatóságát eredményezheti. Kiküszöböli azt a hiányosságot, mely szerint ezen a 

területen elterjedt kutatások csak kis arányban tükrözik a munkaadók véleményét, ezáltal 

kommunikációs csatornát képezhetne a gazdaság szereplői és a foglalkoztatáspolitikában 

meghatározó döntéseket hozó szervek között.  

Nem utolsó sorban pedig jelen vizsgálat saját felhasználást szolgál: alapokat jelent további 

kutatásokhoz, az egyes részterületek alaposabb, specifikus jellemzők alapján történő 

feltárásához, ill. további gyakorlati példa megismeréséhez.  

10.3. TOVÁBBI KUTATÁSI FELADATOK 

Jelen értekezés megírása és a vizsgálat során több korlátozó tényezőt is beépítettem, 

melynek eredményeként a témával kapcsolatban számos további kutatási irány megjelölhető, 

melyek a fontossági sorrend feltüntetése nélkül az alábbiak: 

 Regionális elemzések: jelen kutatás főként közép-magyarországi vállalkozások 

körében készült, azonban ismeretes, hogy a munkaerőállomány területi eloszlása nem 

egyenletes. Ezért fontos a régiók további vizsgálata, mely két célt is szolgálna: 

egyrészt feltárhatóvá válnának az okok, amelyek a különbségeket magyarázzák, 

másrészt a fejlettebb területek gyakorlata jó példaként szolgálhatna a téma 

szempontjából elmaradtabb (és általában alacsonyabb foglalkoztatással, nagyobb 

munkanélküliséggel rendelkező) régiók számára.  
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 Pénzügyi rugalmasság vizsgálata: a disszertáció témája a funkcionális és numerikus 

rugalmassági formák vizsgálata, azonban a NEDO (1986) féle bérezési rugalmasság 

kategória (Rix, Davies, Hare és Cobbold, 1999 alapján), valamint az Atkinson és 

Meager-féle (1984) kihelyezési rugalmasság összevonásából keletkezett pénzügyi 

rugalmasság esetében még a másik két formánál is kevesebb kutatási eredménnyel és 

gyakorlati alkalmazásra vonatkozó munkáltatói attitűddel rendelkezünk, ezért 

vizsgálatának igénye megalapozottnak mondható. 

 Közszféra: jelen kutatás a versenyszféra vállalkozásainak körében vizsgálódott, 

ugyanakkor a hazai foglalkoztatási adatok elemzésekor kiderül, hogy a közszférában 

szintén nagy tömegeket érintő és az eltérő működésből adódóan nagy jelentőséggel 

bíró megoldást jelenthetnek ezek az alternatív foglalkoztatási lehetőségek. A terület 

felmérése valószínűleg nehézségekbe ütközne – egyrészt a nagyobb mértékű 

információhiány, másrészt a válaszok valóságtartalmának nem egyértelmű 

megítélhetősége miatt –, ugyanakkor véleményem szerint nélkülözhetetlen a korszerű 

közszféra (new public management) megvalósításához.  

 Különböző gazdasági elemzések: számítások kidolgozásával az egyes formák 

gazdasági előnyeit és hátrányait is pontosan meg lehetne határozni (költség-haszon 

elemzések formájában), ezáltal az érintettek információhoz juthatnak a tekintetben, 

hogy üzleti szempontból mit jelent ezeknek a formáknak a terjedése. Ezen kívül 

meghatározhatóvá válnának potenciális ösztönző rendszerek, valamint lehetőség 

nyílna a foglalkoztatás olyan szabályozására, amivel ezek a formák elterjedése 

fokozható, maga után vonva a foglalkoztatás növekedését és a fekete-szürke 

foglalkoztatás visszaszorulását. 

 Nem vizsgált flexibilis formák megismerése: jelen kutatás a részmunkaidős 

foglalkoztatás, a munkaerő-kölcsönzés, valamint a távmunka jelenségével 

foglalkozott, azonban a Laczkó-féle (2007) felosztás szerinti, numerikus flexibilitást 

elősegítő lehetőségek teljeskörű vizsgálata elengedhetetlen, különös tekintettel jelen 

értekezés empirikus részében található megbízási szerződések és határozott idejű 

foglalkoztatás kutatására. A funkcionális rugalmasság vizsgálatával kapcsolatban 

érdekes és információit tekintve fontos kutatási irány lehet a vállalkozások képzési-

fejlesztési gyakorlatának megismerése is. 

 Munkavállalói oldal vizsgálata: jelen kutatás a munkaadói oldalt állította a fókuszba, 

ennek megfelelően a foglalkoztatási formák kínálati oldalát jelentő munkavállalók 
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ismeretei, hozzáállása, a velük szemben támasztott követelmények nem lelhetők fel. 

A flexibilis formák elterjedése azonban éppen annyira függ az ilyen formákat betöltő 

munkavállalóktól, mint a munkaadóktól. Éppen ezért fontosnak tartom a másik oldal 

megszólítását is, hiszen a gazdaságilag inaktívak körében végzett felmérések által 

megismerhetővé válnának a hozzáállásbeli különbségek, azok a tényezők, amelyek a 

rugalmas foglalkoztatási formákkal kapcsolatban kialakult várakozásaikat és 

félelmeiket jelentik. 
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