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A foglalkoztatáspolitika tanításának
módszere

1997 februárjában felkérést kaptam a debreceni, akkor még Kossuth
Lajos Tudományegyetem Szociológia Tanszékétõl�, hogy vegyek részt
a szociálpolitikus képzés Foglalkoztatáspolitika specializáció képzési
tervének megvalósításában. A Tanszék a specializációt azon szükség-
szerûségre alapozta, hogy a munka világa a szociális szférára meg-
határozó befolyású, illetve hogy „a munkanélküliség mind nagyobb
méretûvé válásával fokozottan merül fel annak igénye, hogy megke-
ressük a gazdasági, politikai, társadalmi és szociális alrendszerek kap-
csolódási pontjait, s ebben az interdiszciplináris térben próbáljuk fej-
leszteni a rendelkezésre álló emberi tõkét” (KLTE 1996).

A tanítás célja, tantervi keretei

A szociálpolitikusi képzésen belüli Foglalkoztatáspolitika specializá-
ció a képzés harmadik évében választható szakirány, amely 4 féléves
tanulmányi kötelezettségbõl, illetve 15 tanegységbõl áll. A tanegysé-
gek a Munkajog, a Munka- és szervezetlélektan, a Szociális tervezés,
az Emberi erõforrások menedzsment, a Foglalkoztatáspolitika, az Em-
beri erõforrások és modernizációs stratégiák, a Lokális munkaerõpiaci
politika, a Projektmenedzsment „elméleti” tárgyak mellett készségfej-
lesztést, terepgyakorlatot és csoport szupervíziót fognak át.

A specializáció kezdetben a szociálpolitikus és szociológus szakos,
nappali és levelezõ tagozatos hallgatóknak volt nyitott, késõbb a Tan-
szék „nyitásának” megfelelõen a szociális munkás (levelezõ) hallga-
tóknak is választható volt.

Magam a „Bevezetés az emberi erõforrások elméletébe” c. tárgy
oktatásába való bekapcsolódásra kaptam felkérést azzal, hogy a más

MAGYAR VALÓSÁG

Az alábbiakban az elmúlt öt évben, a foglalkoztatáspolitika
tanításában szerzett tapasztalataim alapján összefoglalom a
tanítás, vizsgáztatás egy lehetséges módszerét, az irodalom

kijelölésének szempontjait, s néhány, hasonló tárgyaknál talán
mások által is hasznosítható benyomásom.
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tanárok révén már korábban megvalósított elméleti megalapozást, az-
az néhány alapmû elsajátíttatását követõen elsõsorban az aktualitá-
sokról, a munkatársaimmal együtt végzett munkákról beszéljek, pél-
dául arról, ami akkoriban feladataimmal összefüggésben lekötötte fi-
gyelmemet, hogy az állami munkaerõpiaci szervezet, illetve a mun-
kaügyi igazgatás által menedzselt ún. központi foglalkoztatási prog-
ramok (Bagó 1994) milyen szerepet játszhatnak, játszanak az emberi
erõforrásfejlesztésben. Elvárás volt, hogy ne csak „beszámolóimra”,
hanem beszélgetésekre is teremtsek alkalmat.

A hallgatói létszám az öt év során 15–25 fõ között változott. Aho-
gyan azt elõre látni lehetett, betegség vagy egyéb elfoglaltság miatt a
szemináriumi létszám 10–15 fõ körül alakult, amely megfelelt az in-
tenzív együttmûködéshez szükséges ideális csoportlétszámnak.

A tárgyhoz vizsgakötelezettség is tartozott. Az elsõ évben az el-
méleti ismeretekrõl valamint az aktualitásokról együttesen adtak szá-
mot a hallgatók, késõbb ez utóbbiból önálló vizsgát tettek. Már leg-
elõször úgy gondoltam, hogy van egy bizonyos aktuális alapismereti
kör, amelyet minden vizsgázónak ismernie kell, s amely nélkül nem
érdemes elkezdeni a vizsgáztatást. Ennek megfelelõen a hallgatók be-
lépõként villámkérdéseket kaptak a vizsgán, s csak ennek megvála-
szolása után húzhatták ki a tételeket. (Az indító évben még nem kap-
ták meg a villámkérdéseket elõzetesen a hallgatók, a célzottabb fel-
készülés érdekében azonban a késõbbiekben változtattam ezen, s elõre
kiadtam a gyorskérdéseket, amelyek mindig a szemináriumi munkán
elhangzottakra épülve – egyebek között – a munkaerõkereslet bõví-
tésének, illetve a munkaerõkínálat csökkentésének lehetséges, nagy
léptékû kormányzati intézkedéseire, a munkaerõkereslet és kínálat
megfeleltetését segítõ kormányzati és nem kormányzati intézkedések-
re, a munkanélküliség fõbb mérési módszereire, az emberi erõforrás-
gazdálkodás társadalmi színtereire, a fõbb kormányzati foglalkozta-
táspolitikai dokumentumokra, valamint az európai foglalkoztatási
stratégia négy pillérére vonatkoztak.) Ha túl sokan voltak, akik nem
tudtak válaszolni a villámkérdésekre, illetve a vizsgán elfogadhatatlan
teljesítményt nyújtottak, azok számára a pótvizsgát Debrecenben, ki-
sebb létszám esetén Budapesten tartottam meg.

A tételek a kísérleti szakaszban a megadott szakcikkekre vonat-
koztak, késõbb a megadott tételjegyzék alapján lehetõség nyílt a té-
makör egyénibb, s természetesen komplexebb kifejtésére.

Az irodalom kijelölésének szempontjai

Az oktatás során az irodalom megválasztásában is szabad kezet kap-
tam. Az irodalmak kiválasztásában befolyásolt (és természetes módon
segítségemre volt), hogy 1995-tõl részt vehettem a Budapesti Közgaz-
dasági Egyetem Közgazdasági Továbbképzõ Intézete által szervezett
másoddiplomás személyügyi képzés „Munkaerõpiaci politikák” c.
szakszeminárium irányításában, amelynek fõ célja az e tárgykörben
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készülõ szakdolgozatok készítésének segítése volt. A foglalkoztatás
szervezésének világában közremûködõ (vállalati, illetve fõként az ál-
lami foglalkoztatási szolgálatnál alkalmazott) szakemberek itt a gya-
korlati ismeretekhez kaptak elméleti „kapaszkodókat”. Az új felada-
tom pedig megint a „középút tartása” volt, a debreceni levelezõ hall-
gatóknál voltaképpen ugyanaz, mint a budapesti másoddiplomás
képzésen, a debreceni nappali tagozatos hallgatóknál pedig a fordí-
tottja, hogy az elméleti megközelítésekhez adjak gyakorlati ismerete-
ket, példákat.

Az elmélet és a gyakorlat között botladozva, s természetesen a Tan-
szék alapképzéséhez igazodva alakult ki a vizsgán számonkért szak-
irodalom. Bizonyossá vált, hogy érdemes a gazdaság formálásában
szerepet játszó emberi és szervezeti képességek felöl közelíteni a kér-
déskört, erre Swaan 1996 érdekes magyar felmérése tûnt kézenfekvõ-
nek. A munkaerõpiaci helyzet elemzésérõl legutóbb a foglalkoztatás-
politikai közös értékelésben a GM 2001-ben foglaltakat tartottam el-
fogadható kiindulásnak. A munkaerõ-kereslet és -kínálat hosszabb tá-
von várható alakulásáról Tímár (1997) publikációját ajánlottam. A
munkaerõ-csatlakozás utáni várható mozgásának alakulásáról, egy-
szersmind az Európai Uniónak a munkaerõ szabad áramlására vonat-
kozó alapelve érvényesülésének korlátairól Hárs (1996) elemzését tar-
tom idõtállónak.

A kormányzati foglalkoztatáspolitika tanulmányozásához azokat
az irodalmakat tartottam meg, amelyek az egymással (többé-kevésbé)
együttmûködõ szakpolitikák érintkezési pontjait mutatják be, így
mindenekelõtt a szociálpolitika és a foglalkoztatáspolitika határterü-
leteit, közelebbrõl a pénzbeli szociális támogatások, illetve a munka-
nélküli segélyezés munkaerõpiaci hatását vizsgálják (Micklewright–
Nagy 1998, Semjén 1996, Gábor R. 1998), valamint az oktatáspolitika
és a foglalkoztatáspolitika (Csoma-Falussy 1996, Kónya 1996, Polónyi
1998), vagy a beruházási politika és a foglalkoztatáspolitika (Kovács-
Virág 1998) kapcsolódási pontjait elemzik. Szintén a kormányzati te-
vékenység tanulmányozását segítette utoljára a már említett foglal-
koztatáspolitikai közös értékelés GM 2001, valamint – nem kötelezõ-
ként – az e dokumentumhoz kapcsolódó, a hazai foglalkoztatáspoli-
tika európai normákhoz történõ közelítésének elsõ lépéseit bemutató
írásom (Bagó 2000).

Az utóbbi idõszakban a foglalkoztatáspolitika nemzetközi környe-
zetének tanulmányozásához az európai foglalkoztatási stratégia kiala-
kulását, annak elemzését (Nagy 2000) kértem tanulmányozni, illetve
– legutóbb, ugyancsak nem számonkérésre – az Európai Unió foglal-
koztatáspolitikai intézményrendszerének áttekintését (Bagó 2001)
ajánlottam.

A munkáltatók emberi erõforrás-gazdálkodási tevékenységének ta-
nulmányozásához elhunyt, korábbi tanítóm-szerzõtársam, Kulcsár
Sándor összefoglaló igényû, rendkívül olvasmányos áttekintését (Kul-
csár 1993) tettem hozzáférhetõvé.

A „karrierépítés” tanulmányozásához, szorosan igazodva a képzés
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keretéhez, a munkanélküliek álláskeresési magatartásának bemutatá-
sát (Galasi 1996) emeltem ki.

A foglalkoztatáspolitikai mezõ rekonstruálása

A szemináriumok nem az irodalmak feldolgozására épültek, hanem
az emberi erõforrásgazdálkodás, illetve a foglalkoztatáspolitika egyes
alapkérdéseivel, másrészt a meghatározónak tartott, aktuális, a fog-
lalkoztatás világát érintõ javaslatokkal, fejleményekkel foglalkoztak.
Ahhoz, hogy elkerüljük a hallgatók passzív befogadó szerepét, a fog-
lalkozásokat megpróbáltam beszélgetésekké alakítani. Ez egyúttal le-
hetõséget adott arra, hogy a korábbi ismereteket mozgósíthassák. Be-
szélgetésekkel dolgoztuk fel például a foglalkoztatáspolitika szerke-
zetét, a foglalkoztatáspolitikai célrendszert kialakító tényezõket, a
munkanélküliség mérésének módszereit, a munkaerõ eladhatóságát,
azaz a karrierépítés lehetõségét növelõ tényezõket, az Európai Unió
szociális befektetésekre vonatkozó követelményének gazdasági indo-
kait.

A beszélgetések második szakaszában rekonstruáltuk a foglalkoz-
tatáspolitikai mezõt. Abból kiindulva, hogy a kormányoknak a fog-
lalkoztatáspolitikába be kell vonniuk a munkáltatók, munkavállalók
képviselõit (NMK 1964), valamint hogy a képzésben résztvevõk ké-
sõbbi pályájuk során elvileg bármely fõ gazdasági szereplõ képviselõi
vagy szakértõi lehetnek, a szemináriumi foglalkozásokat döntõen úgy
szerveztem, hogy a közös munka nagyobb része egyben leképezte a
tripartit társadalmi egyeztetési modellt. Az egyeztetési modell élet-
szerû mûködtetéséhez természetesen rendre át kellett alakítanunk a
terem berendezését is. A kisebb csoportokba szervezõdést olykor – a
hétköznapi mederbõl való kizökkentés érdekében – dobókocka do-
bással, máskor jelentkezés alapján szerveztem. Az elõbbi módszer új-
rastrukturálta a csoportot, a rendszerint egymás mellett ülõ barátokat
„szétválasztotta”, így az adott feladatra koncentrálás intenzívebb le-
hetett. Az önkéntes jelentkezéses módszer a beállítódások érvényesí-
tésének engedett nagyobb teret. Tapasztalataim szerint a legszíveseb-
ben a munkavállalói oldal képviseletét választották, sorrendben ezt
követte a munkaadói, majd a kormányzati képviselet választása.

A tripartit szerkezet megerõsítését az ültetésen kívül az a gyakorlat
segítette, melynek során az „oldalak” meghatározták fõbb érdekeiket.
A munkavállaló, munkáltatói s kormányzati alapérdekek listázása lát-
ványos módon adott alkalmat ahhoz, hogy átláthatóbbá tegyük a fog-
lalkoztatáspolitika környezetét. A listák közös összehasonlítása meg-
mutatta, hogy egyes kérdésekben elvileg milyen összefogási kombi-
nációk alakulhatnak ki a társadalmi partnerek között, s hol vannak
egymásnak feszülõ érdekellentétek. Az oldalérdekek tudatosítása se-
gítette a késõbbi gyakorlatok kivitelezését is. A gyakorlatok során le-
hetõség nyílt oldalszóvivõ megválasztására, illetve a szóvivõ vélemé-
nyének kiegészítésére is.
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Az elmúlt években ebben a szemináriumi rendben foglalkoztunk
egyes jogszabály tervezetek véleményezésével, így például a foglal-
koztatási törvény módosításaival, az aktív foglalkoztatáspolitikai esz-
közök szabályainak átalakításaival, új eszközök bevezetésével. Leg-
utóbb a felnõttképzési törvény tervezetét (OM 2001) tárgyaltuk.

Ez a rend hozott – reményeim szerint mindannyiunk számára –
élményszerû elemzéseket bizonyos foglalkoztatáspolitikai „orvossá-
gok” bevezetésének feltételeirõl, „kockázatairól és mellékhatásairól”,
az egyes oldalak általi támogathatóságáról.

Abból kiindulva, hogy a kormányok a legfõbb foglalkoztatáspoli-
tikai döntéseket végsõ soron csak a parlamentek jóváhagyásával hoz-
hatják meg, így a döntéselõkészítés során kiemelkedõ szerepet tölt be
a parlamenti pártokkal történõ egyeztetés, valamint, hogy a mai hall-
gatók késõbbi pályájuk során elvileg akár pártok vagy politikai moz-
galmak képviselõi vagy szakértõi lehetnek, a szemináriumi foglalko-
zások során kitértünk a nyilvános politikai egyeztetés mûködésének
bemutatására is. A politikai vita életszerû mûködtetéséhez a már át-
alakított teremberendezést használtuk. Benyomásom szerint a hallga-
tók többsége számára sokszor szintén élvezetesnek tûnt a módszer,
azaz a Parlament Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottsága munkájá-
nak modellezése, a kormánypártok és az ellenzéki pártok politikai
harcának leképezése. Egyes, a tripartit egyeztetésen túljutott kérdés-
körök megtárgyalása a parlamenti pártok képviselõinek szerepét át-
vállaló hallgatókkal, a törvényhozás emberi oldalának átélése, az
egyéni vagy bizottsági törvénykezdeményezés, a törvénymódosítás
lehetõségének megvillanása, a pártérdek és a választókörzeti érdek
együttes képviseletének kötelezettsége, s az ebbõl esetlegesen fakadó
egyéni dilemmák érzékelése talán olyan tapasztalatot adott, amilyet
egyik irodalom sem tudott nyújtani, s az élmény hatására mélyen be-
épülhettek az elvi összefüggések mellé.

Mindezek után valószínûleg nem tûnt annyira „száraznak” a kor-
mányzati javaslati dokumentumok típusaiba történõ bevezetés, a mi-
nisztériumi feljegyzés/elõterjesztés, vagy a képviselõi indítvány-mó-
dosító indítvány, a parlamenti bizottsági indítvány-módosító indít-
vány, illetve azok minimális formai követelményeinek megismerése
sem.

Számos alkalommal kerítettünk sort a foglalkoztatás világát érintõ
legújabb politikai vagy szakértõi nyilatkozatok elemzésére, értelme-
zésére sajtócikkek, illetve (elvétve) videofelvétel alapján.

Tekintettel arra, hogy a kormányzati foglalkoztatáspolitikai célok
a nemzetközi elvárások ismeretében alakulnak, s napjainkra az egyik
legfontosabb feladattá az Európai Unióhoz való csatlakozás vált, to-
vábbá hogy az Európai Unió foglalkoztatási normái széles körben be-
folyásolják a hazai szakmai fejlesztéseket, végsõ soron a foglalkozta-
táspolitika formálását, s a normák adaptálásába a késõbbiekben elvi-
leg a mostani hallgatók is bekapcsolódhatnak, az utóbbi években be-
tekintést kínáltam az Európai Bizottsággal történõ szakmai, politikai
egyeztetés folyamatába. Bemutattam a foglalkoztatáspolitikai közös
értékelés GM 2001 készítésének szakaszait, hogy az elemzés során mi-
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lyen célok mozgatták az Európai Bizottság képviselõit, s hogy a ma-
gyar szakértõk milyen kihívásokkal szembesültek, szembesülnek. A
beszámolómat fóliák és írásvetítõ használatával igyekeztem struktu-
ráltabbá, követhetõbbé tenni.

Foglalkoztatáspolitikai divatok

A „tripartit szemináriumok” témái voltak a keletkezõ foglalkoztatás-
politikai javaslatok (pl.: távmunkavégzés bõvítése, Nemzeti Foglal-
koztatási Akcióterv készítése) vagy intézkedések (pl.: központi fog-
lalkoztatási programok, éves foglalkoztatáspolitikai irányelvek, az ön-
kormányzatok által a munkanélküliek részére szervezendõ ún. köz-
célú munkavégzés), és azok munkaerõpiaci indokoltságai, vagy a fel-
vetõdõ problémák (pl.: a közmunka ellentmondásai, a kormányzati
szerkezet átalakításának hatásai a foglalkoztatáspolitika intézmény-
rendszerének mûködésére, a foglalkoztatási törvényben rögzített, éves
foglalkoztatáspolitikai irányelv 2001. évi hiánya, a munkaerõáramlás
várható mértéke az EU-hoz történõ csatlakozás után). Az utóbbi idõ-
szak vissza-visszatérõ témája volt a részmunkaidõs foglalkoztatás bõ-
vítésének szükségszerûsége, lehetõsége. Az errõl kialakult sokszem-
pontú véleménycserét a következõkben idézzük fel, támaszkodva ko-
rábbi jegyzetünkre (Bagó 1999).

A részmunkaidõs foglalkoztatás (nálunk) jellemzõen napi 4-6 órás,
a munkáltató és a munkavállaló önkéntes megállapodásán alapuló,
bármely fél részérôl kezdeményezhetõ, munkaszerzõdés alapján lét-
rejövõ, az adott ágazatnál, vállalatnál megszokott teljes munkaidõs
foglalkoztatásnál rövidebb foglalkoztatási formát jelent.

Az e forma szélesebb körû elterjedése ellen szóló érv a munkavál-
lalók oldaláról alapvetõen az alacsonyabb kereset, a munkaadók ol-
daláról pedig a magasabb költségek. A tapasztalatok alapján a keres-
kedelem, a szállítás, raktározás, posta és távközlés területén lényege-
sen gyakoribb a részmunkaidõs foglalkoztatással érintettek száma,
mint például a feldolgozóiparban vagy az építõiparban. A „nagyfog-
lalkoztatóknál” nem kifejezetten népszerû ez a forma, a „kisfoglal-
koztatók” azonban érdekeltebbek a rugalmasabb (személyre szólóbb)
foglalkoztatási formák alkalmazásában. A zárt technológiák nehezítik,
a rugalmasabb, nyitottabb technológiák könnyítik a részmunkaidõ al-
kalmazását.

A részmunkaidõs foglalkoztatást sokan a munkaidõ újraelosztása,
s ezáltal a munkahelyek számának növelése egyik lehetséges eszkö-
zeként említik. A munkaidõrõl, annak felhasználásáról azonban ma
igen keveset tudunk, így nemigen lehet részletes javaslatokat tenni
annak újraelosztására sem. A jelenlegi gyakorlat szerint a munkaidõ-
keretet és a munkarendet a kollektív szerzõdés, ennek hiányában a
munkáltató állapítja meg. A munkaidõrõl, annak helyi szabályozásá-
ról tehát csak e dokumentumok feldolgozása adhatná meg a választ.

A nemzetközi tapasztalatok nem igazolják, hogy a munkaidõ álta-
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lános csökkentésébõl bõséges munkahelynövekedés következne.
Mind Svédországban, mind Franciaországban a munkaidõ csökken-
tése nem, vagy csak igen csekély mértékben növelte a foglalkoztatott-
ságot. Nálunk a piacgazdasági szorítás ellenére igen rossz a munka-
idõ-kihasználás. Ez összefüggésben áll azzal, hogy a vállalati üzem-
szervezés az egyik leggyengébb pontunk a nemzetközi versenyképes-
ség szempontjából (Swaan 1996). Mindezek alapján valószínûsíthetõ,
hogy a munkaidõ általános csökkentése nem elsõsorban a munkahe-
lyek számát, inkább „csak” a munkaidõ kihasználtságát növelné.

A fejlettebb ipari országokban az elmúlt években a részmunkaidõs
foglalkoztatás lényegesen gyorsabban bõvült, mint a teljes munkaidõs
állások száma. Fõleg a kereskedelemben és a szolgáltatás területén
dolgozók (túlnyomórészt a nõk) többsége végez részmunkaidõben
munkát, ami megkönnyíti számukra, hogy a keresõ tevékenységet
összeegyeztethessék családi kötelezettségeikkel. A nõk munkahelyek-
rõl való kiszorulása, kivonulása – amit a munkaerõpiaci adatok mu-
tatnak – fékezi a nõk társadalmi elõrehaladását, s hosszabb távon tár-
sadalmi konfliktusok kialakulásához vezethet. A részmunkaidõs fog-
lalkoztatás elsõsorban éppen e réteg számára jelenthet lehetõséget a
munka világába való bekapcsolódásra, de a lehetõség valóra váltásá-
hoz a (részidõs) munkahelyek számának növelése szükséges. A rész-
munkaidõ lehetséges érintettjei továbbá azok, akik nem családi, ha-
nem egészségügyi okok miatt esetleg nem akarnak, illetve nem képe-
sek teljes idõben helyt állni a munkahelyeken, így az idõsebb korosz-
tályhoz tartozó munkavállalók, ezen belül a nyugdíj elõtt álló szemé-
lyek, a munkaképességüket részben elvesztõ munkavállalók, s a
hosszabb ideje munkanélküliek.

A részmunkaidõs foglalkoztatás elvileg a munkanélkülivé válás al-
ternatívája is lehet. Az elmúlt idõszakban azonban a munkavállalók-
nak még létszámleépítési fenyegetettség esetén sem volt érdekük a
rövidített idejû foglalkoztatás vállalása. A termelési problémák kelet-
kezése a foglalkoztatottak körében érthetõen bizonytalanságot szült a
további foglalkoztatást illetõen. A bizonytalanság hatására, s a szoli-
daritás hiányában sokszor az önérdek került elõtérbe, és végül (alter-
natíva esetén is) a munkavállalók inkább mindannyian magányos
„kényszermunkanélküliekké” váltak, semmint hogy átmenetileg
együtt, de kevesebb bérért vészeljék át a nehéz idõszakot. A munka-
vállalók tudják, a kevesebb bér betegség esetén alacsonyabb táppénzt,
az esetlegesen mégis bekövetkezõ elbocsátás esetén pedig kisebb mér-
tékû munkanélküli járadékot, nyugdíjba vonulás esetén alacsonyabb
nyugdíjat jelent. Vajon lehetne-e ezeket az ellátási rendszereket füg-
getlenné tenni a munkavállalás utolsó idõszakában kapott bértõl?

A nemzetközi trendek szerint azonban ma már a napi munkaidõ
megállapításának nincs indokoltsága. Ismeretes, hogy a napi 8 órás
munkaidõ meghatározását a munkásmozgalmak hosszú ideig célul
tûzték ki, s ezt sok országban az elsõ világháború után elérték. Ezt
követõen azonban a törekvések a heti 35 órás munkahét megvalósí-
tására irányultak. Nálunk a munkajog – a korábbi szabályozással el-
lentétben – nem heti, hanem napi munkaidõt határozott meg (meg-
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lepõ az évszám!) a gazdasági, politikai rendszerváltás után, 1992-ben.
Ezzel szemben például Németországban, Franciaországban a munka-
jogi szabályozás a heti munkaidõt veszi alapul. Ausztriában és Finn-
országban mindkettõvel számolnak. Önmagában már ezek is bizony-
talanná tehetik a nemzetközi adatok összehasonlíthatóságát. Az eu-
rópai trend az éves munkaidõ meghatározása felé mutat. Több or-
szágban már a nyolcvanas évek közepén lehetõvé tették az éves mun-
kaidõ meghatározás valamely formáját. A tágabb idõkeret meghatá-
rozásában azonban a munkavállalók ellenérdekeltek�. A napi munka-
idõ rögzítése nagyobb védettséget, alkalmanként túlórát, így túlóra-
pénzt vagy más pótlékokat, tehát a többletjövedelem lehetõségét je-
lenti.

Napjainkra a munkáltatók a korábbiaknál jóval költségérzékenyeb-
bé váltak. A termelés versenyképessége megõrzésének illetve folya-
matos növelésének célja miatt a termelés költségei, így az élõmunka-
költségek is csak ésszerû határig emelhetõk. Ez a tétel azt jelenti, hogy
csak a termelési, termelékenységi növekedésbõl származó többletbe-
vétel elérése esetén érdekelt a munkáltató a munkakörmegosztással
keletkezõ részmunkaidõs foglalkoztatásban. A munkakör megosztása
többletadminisztrációt, azaz költségnövekedést jelent, s ennek vala-
miképpen meg kell térülnie a részére.

Természetes módon következik be a részmunkaidõs foglalkoztatás,
ha a munkáltatónak az ilyen alkalmazásból valamiféle elõnye szár-
mazik, azaz például rövidebb idõ alatt is elvégzi az alkalmazott
ugyanazt a munkát, esetleg akár kevesebb bérért. Továbbá elvileg
olyan munkapiaci helyzetben, ahol nem kap teljesidõs munkavállalót
az adott munkakörre, a munkáltató szintén rákényszerül – ilyen kí-
nálat megléte esetén – a részmunkaidõs alkalmazásra. De lehet ez a
forma valamely különösen jól dolgozó, vagy speciális tudású, de tá-
vozni kívánó munkatárs (részbeni) megtartásának módja is. Kézen-
fekvõ lehet a részmunkaidõ alkalmazása a munkacsúcsokhoz való ru-
galmas alkalmazkodásnál, feltéve, hogy a már alkalmazottak túlóra
megtartási, növelési érdekeltsége ennél nem erõsebb.

A teljesidõs munkakörök megosztását illetve a célzott részmunka-
idõs munkahelyek kialakítását nehezíti, hogy munkaerõköltségben a
viszonylag alacsony színvonalú munkabérre rakódó, ún. fix mértékû
bérjellegû költségek (a munkábajárás, a munkásszállítás, az étkezés,
a védõruha, a munkaruhatérítés, a többlet munkaszervezés költségei
stb.) megosztott munkakör esetében az emelkedés (még változatlan
kereset esetén is) olyan mértékû lehet, ami nem fogadható el a mun-
káltatók számára. Ilyen fix költség a munkaidõ hosszától független,
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ún. tételes egészségügyi hozzájárulás� is, amelyet a munkáltatónak
minden alkalmazott után havonta meg kell fizetnie. Természetesen a
termelés jellege, kialakult technológiái sok esetben ugyancsak önma-
gában gátat szabhatnak a részmunkaidõre való átállásnak.

Amennyiben a foglalkoztatáspolitika a részmunkaidõ elterjedését,
s negatív ösztönzõinek gyengítését emeli be célrendszerébe, a cél el-
érése érdekében a munkahelyteremtés általános ösztönzését, emellett
a módosítható fix költségek, így a tételes egészségügyi hozzájárulás
kompenzálásának illetve megszüntetésének lehetõségeit is keresnie
kell, különösen az említett rétegek, mindenekelõtt a nem zárt techno-
lógiájú szervezeteknél alkalmazottak esetében.
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