
WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja 
H005 EQUAL projekt  

 1 

 

 
 

WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja 
 

Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) 
foglalkoztatást illetően? 

 

 

 

készítette: MARMOL Bt. 
 

 

 

 

 

2008. április 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja 
H005 EQUAL projekt  

 2 

Tartalom 
 

Összegzés...............................................................................................................................3 
A problémakör felvázolása ...................................................................................................15 

A részmunkaidő törvényi szabályozása Magyarországon ..................................................20 
A részmunkaidő fajtái és definíciója .................................................................................21 

A WageIndicator adatbázisok ...............................................................................................23 
A hazai BérBarométer adatbázis .......................................................................................23 
A WageIndicator adatbázisok ...........................................................................................24 

A részmunkaidős foglalkoztatás megjelenése a kérdőívekben ...............................................27 
A kérdőív közvetlen kérdései a részmunkával kapcsolatban..............................................27 
A kérdőív közvetett  kérdései a részmunkával kapcsolatban..............................................30 

A részmunkaidős foglalkoztatás jellemzői az adatbázisok alapján.........................................34 
A részmunkaidős foglalkoztatás volumene a teljes adatbázisban .......................................34 
A részmunkaidős foglalkoztatás volumene az egyes országokban az adatbázis szerint ......35 
A rész- vagy a nem teljes munkaidő volumene Magyarországon.......................................41 
A részmunkaidő, mint feltétel az új munkahely keresésénél ..............................................47 
A munkaidő hossza, mint tárgyalási alap ..........................................................................49 
Elégedettség a munkaidővel..............................................................................................51 
A részmunkaidőben történő munkavállalás motivációi az adatbázis szerint az egyes 
országokban......................................................................................................................56 

Magyarország: részmunkaidőben dolgozók néhány jellegzetessége ....................................104 
Források .............................................................................................................................131 
Melléklet ............................................................................................................................132 

A Tanács 97/81/EK irányelve (1997. december 15.) az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által 
a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról ......................................132 
A nemek közötti bérszakadék elleni küzdelem................................................................144 

 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja 
H005 EQUAL projekt  

 3 

Összegzés 

A részmunkaidő problematikája Magyarországon ma több szempontból is napirenden van. 

Fontos kérdés ma, hogy mi a részmunkaidőben történő foglalkoztatás haszna és hátulütője, 

kell-e törekedni Magyarországon arra, hogy növeljük a részmunkaidős foglalkoztatást akár 

olyan támogató eszközökkel, mint pl. a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

adókedvezmény, a részmunkaidős foglalkoztatásra vonatkozó speciális projektek, egyéb 

anyagi és/vagy nem anyagi támogatások?  Számos szakértő a részmunkaidős foglalkoztatás 

támogatását döntően két szempontból tartja fontosnak ma Magyarországon. Az egyik az 

alacsony magyarországi foglalkoztatási ráta, amely sehogy nem akarja utolérni a lisszaboni 

megállapodásban foglalt célértéket, s különösen nem a női foglalkoztatási ráta esetében.  

Eszerint a foglalkoztatási ráta növelésének egyik lehetséges útja az aktív korú nők munkaerő-

piaci megjelenése vagy újra belépése. Ez azt jelentené, hogy a gyermeket vállaló és 

kisgyermeket nevelő nők munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése lenne a hazai 

foglalkoztatási ráta növelésének egyik fontos forrása. Esetükben a családi élet, 

gyermekgondozás és a munka összehangolását elősegítő eszköz lehetne a részmunkaidőben 

történő foglalkoztatás. Az EU-tagállamokban a részfoglalkoztatás másik két tipikus oka is 

gyakori. Az EU tagállamok foglalkoztatási akciótervében gyakran előfordul az idősebb 

munkavállalók részmunkaidős foglalkoztatásának szorgalmazása is. A részfoglalkoztatás 

kedvelt módja a diákfoglalkoztatásnak is: a diákok egyetemi tanulmányaik mellett 

részmunkaidőben dolgoznak, igaz ezzel általában megnyúlik tanulmányi idejük.    

 

Amellett, hogy ez kétségtelenül így van, számos kérdés felvetődik a részmunkaidős 

foglalkoztatással kapcsolatban. Az egyik az, hogy az alacsony bérszínvonalú országokban a 

részmunkaidős foglalkozással megszerzett jövedelem elégtelen.  

Hipotézisünk szerint a részmunkaidős foglalkoztatás – különösen, ha az a nők tipikus 

foglalkoztatási formája – a női szegénység erősítésének egyik eszköze lehet. Azaz, 

amennyiben a részmunkaidő foglalkoztatás előmozdítását célszerűnek találjuk, ügyelnünk kell 

arra, hogy ez ne váljon a jövedelemegyenlőtlenségek növekedése újabb forrásául. A Bizottság 

424 (2007) közleménye (Brüsszel, 2007. 7. 18.)  a nemek közötti bérszakadék elleni 

küzdelemről megállapítja, hogy a magas bérszakadék általában a munkaerőpiac erős 

szegregációjával  vagy a nők gyakori részmunkaidejével jár együtt.  A részmunkaidős 

foglalkoztatás az életkeresetet is jelentősen csökkenti, ráadásul általában – így 

Magyarországon is – az a helyzet, hogy a ledolgozott munkaévek számára is csökkentően hat.  
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A részmunkaidős foglalkoztatás költséges a munkaadónak is, hiszen vannak olyan költségek, 

ami azonos a teljes munkaidőben foglalkoztatottéval, tipikusan ilyenek a munkába járás 

költségei, ha napi részmunkaidőről van szó, az adminisztrációs költségek, a védőruha, ahol 

erre szükség van, vagy az egészségügyi hozzájárulás.  

Véleményünk szerint nem biztos, hogy a részmunkaidő lenne az az atipikus munkaforma, ami 

leginkább kedvezne akár a foglalkoztatási ráta növelésének, akár a családi élet és munka 

összehangolásának. Feltételezésünk szerint jobban segítené e két cél elérését pl. a távmunka 

vagy a távmunkával kombinált rugalmas vagy kötetlen munkaformák elterjedése és 

társadalmi elfogadtatása. 

Az EQUAL-H005 „Egyenlő munkáért egyenlő bért! e-BérBarométer létrehozása fejlesztési 

partnerség keretében” elnevezésű projekt keretében is összehangolt munka folyik annak 

érdekében, hogy a szociális partnerek számára az érdekvédelmi célkitűzéseik megalapozása 

végett kormányzattól független adatbázist hozzunk létre. A munka alapja a WageIndicator 

módszer átvételével a www.berbarometer.hu honlapon lévő on-line kérdőív, amely alkalmas 

arra, hogy folyamatosan adatokat gyűjtsön a munkaerőpiac különböző szegmenseiről. A 

magyarországi alacsony internet penetráció miatt egy nagyobb minta, 10000 kérdőív papír 

formában történő összegyűjtését végeztük el. Jelen elemzés hazai vonatkozású részei a 2007-

es 10000-es minta alapján készültek.  A minta reprezentativitása megfelelő, csaknem azonos a 

hivatalos, KSH mintával.  A WageIndicator által több ország vonatkozásában is létrehozott 

adatbázis alapjául szolgáló on-line kérdőívekben szerepelnek olyan kérdések is, amelyek a 

részmunkaidős foglalkoztatásra, annak igénybevételére, az azzal való elégedettségre, stb. 

vonatkoznak. Fontosnak tartjuk a WageIndicator adatbázisok által nyújtott – a 

részmunkaidővel, a részmunkaidőben dolgozók objektív munkakörülményeivel, szubjektív 

véleményével, elégedettségével, a családi élet és a munka összehangolása során a 

részmunkaidős foglalkoztatottsággal elért vagy el nem ért eredmények széleskörű 

disszeminációjára, nem utolsósorban a részmunkaidővel kapcsolatos vélelmezések 

megerősítésére vagy a tévhitek eloszlatására. Az EQUAL H005 projekt részére 10 ország 

adatbázisa áll rendelkezésre. Azaz valamennyi adatbázis struktúrája azonos. A WageIndicator 

adatbázisokban feldolgozott on-line kérdőíveket 2006 januárjától 2007 szeptemberéig 

töltötték ki.   

 

Mit találtunk a WageIndicator (nemzetközi) adatbázisok és a BérBarométer (hazai) adatbázis 

elemzésekor? 
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 A WageIndicator adatbázisokban a „Mindig részmunkaidőben dolgozott?” kérdésre 

válaszolóknak csaknem 70 %-a nyilatkozott úgy, hogy nem dolgozott mindig 

részmunkaidőben, 30%-a viszont csak részmunkaidőben volt foglalkoztatva. Azaz 

megállapíthatjuk, hogy a részmunkaidő jelentős nemzetközi elterjedtsége ellenére, jóval 

alacsonyabb azoknak az aránya, akik eddig csak részmunkaidőben dolgoztak, mint azoknak, 

akik csak teljes munkaidőben álltak alkalmazásban. 

Hipotézisünk szerint az a kívánatos, ha a teljes és a részmunkaidőben történő munkavégzés 

váltakozik, aszerint, hogy a munkavállaló éppen milyen élethelyzetben van. Azaz, ideális 

esetben tetszés szerint választhat a teljes és a részmunkaidő között, teljes és szabad az 

átjárás a két forma között. Az adatbázis alapján megállapíthatjuk azonban azt, hogy jóval 

magasabb azoknak az aránya, akik csak mindig csak teljes munkaidőben dolgoztak, mint 

azoknak, akik mindkét alkalmazás-fajtába belekóstoltak: a „Mindig teljes munkaidőben 

dolgozott?” kérdésre válaszolóknak 15,3%-a válaszolt úgy, hogy nem mindig dolgozott 

teljese munkaidőben, 85 %-a igen.   

Hipotézisünk szerint a rész- vagy teljes munkaidőben történő foglalkoztatás vizsgálata 

során fontos a nemi bontás alkalmazása. Nemzetközi  adatbázisunk alapján 

megállapíthatjuk, hogy a részmunkaidő a rugalmas munkaerőpiaccal rendelkező fejlett 

gazdaságokban terjedt leginkább el, és döntően mint a női foglalkoztatás formája. 

Megállapíthatjuk, hogy a nem teljes munkaidős foglalkoztatásban dolgozók aránya a teljes 

munkaidőben dolgozókéhoz képest jelentősen különbözik az egyes országok és nemek 

szerint. Sőt, a nemi bontás alkalmazása nélkül nem kaphatunk valós képet a részmunkaidős 

foglalkoztatásról. A teljes munkaidős foglalkoztatásra nemmel válaszolók között kivétel 

nélkül valamennyi Európai Uniós tagállamban nagyobb arányban vannak a nők, mint a 

férfiak, néhány országban a különbség 80-20 %-ot is eléri vagy meghaladja. Így pl. 

Belgiumban, az adatbázisban szereplő és a kérdésre nemleges választ adó nők 85%-a, 

szemben a férfiak 15%-ával, Nagy-Britanniában 84% szemben a férfiak 16%-ával, 

Németországban a nők 82,5%-a szemben a férfiak 17,5%-ával nem teljes munkaidőben 

foglalkoztatott. Csaknem ilyen magas a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott nőknek az 

aránya Hollandiában (79,8% szemben a férfiak 20,2%-ával),  Finnországban (72, 6% szemben 

a férfiak 27,4%-ával).  Megállapíthatjuk, hogy az európai gazdaságok közül ezeket az 

országokat magas fokú munkaerőpiaci rugalmasság jellemzi.  Érdemes a rugalmas 

munkaerőpiaccal jellemzett EU-s tagállamok részmunkaidős foglalkoztatásának jellemzőit 

összevetni néhány nem EU-s ország hasonló mutatójával, a nem teljes munkaidős női és férfi 
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foglalkoztatás egymáshoz viszonyított arányával. Azt tapasztaljuk, hogy a reláció éppen 

fordított.  

Annak ellenére, hogy a részmunkaidő a legelterjedtebbnek Belgiumban és Hollandiában 

bizonyul, arra kérdésre, hogy  „Mindig részmunkaidőben dolgozott?” „igennel” a spanyolok 

válaszoltak: azaz a részmunkaidőben dolgozók  csaknem 40%-ának nem is volt teljes 

munkaidős állása.  Ez a magas arány arra utal, hogy Spanyolországban meglehetősen nehéz 

átkerülni a részmunkaidős munkavégzésből a teljes munkaidősbe, és ez nemtől független. 

Kedvezőbb a helyzet ebben a tekintetben Belgiumban és Hollandiában (ahol viszont- mint az 

előzőekben láttuk – a részmunkaidős (vagy más szóval nem teljes munkaidős) foglalkoztatás 

jóval nagyobb számosságú csoportot érint, mint Spanyolországban. Belgiumban a kérdésre 

válaszolók 17%-a, Hollandiában ennél magasabb hányaduk, 31,5% vallotta úgy, hogy mindig 

részmunkaidőben dolgozott. Belgiumban a nők nagyobb hányada volt „bezárva” a 

részmunkaidős foglalkoztatási formába, 17,7%-uknak volt mindig részmunkaidős munkahelye, 

miközben a férfiak esetében ez az arány csupán 13%. Hollandiában kiegyensúlyozott a férfiak 

és nők aránya ebben a tekintetben, mind a nők, mind a férfiak 31% körüli hányada vallotta 

úgy, hogy mindig részmunkaidőben dolgozott. Úgy tűnik, a rugalmas munkaerőpiac 

rugalmas jellege ebben az esetben arra is vonatkozik, hogy a munkavállalók ne legyenek 

beszorítva egyik vagy másik fajta foglalkoztatási formába, legyen átmeneti lehetőség 

egyebek mellett a rész-és a teljes munkaidőben történő foglalkoztatási formák között.   

 

Az Employment in Europe (Eurostat, 2003) szerint a magyarországi részfoglalkoztatottak 

aránya  mindössze 2,3% volt. Az Employment in Europe (Eurostat, 2007) szerint a 

magyarországi részmunkaidős foglalkoztatás részaránya az összes foglalkoztatotthoz 

viszonyítva 2004-2006 között nem hogy nőtt volna, hanem csökkent. A BérBarométer 

adatbázis 5000-es mintája a KSH STADAT adatbázis értékével egyezik meg: a mintában 

szereplő sokaság 7,2%-a vallotta azt, hogy nem teljes munkaidőben dolgozik. A 

BérBarométer 10000-es adatbázisban ugyanakkor a mintában szereplők 5 %-a dolgozik nem 

teljes munkaidőben, közöttük a nők részaránya enyhén meghaladja a férfiakét: 5,8% szemben 

a férfiak 4,2%-ával.   

 

Szempont-e új munkahely keresésénél a részmunkaidő lehetősége?  

Hollandiában és meglepő módon Magyarországon is a kérdésre választ adók egynegyede 

tartja nagyon fontosnak és fontosnak a részmunkaidőt, mint lehetőséget. Ha nemi bontásban 

vizsgáljuk a kérdésre adott válaszok megoszlását, azt tapasztaljuk, hogy Hollandiában a nők 
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jóval nagyobb arányban – 44%- vélik úgy, hogy a részmunkaidő az új munka keresésénél 

nagyon fontos, illetve fontos szempont, miközben a férfiaknak csak 16%-a van ugyanezen a 

véleményen. Magyarországon a nők 33 %-a, illetve a férfiak17%-a tartja nagyon fontosnak, 

illetve fontosnak a részmunkaidős munkavállalás lehetőségét. Ugyanakkor Magyarországon a 

nőknek jóval nagyobb hányada nem tartja egyáltalán fontosnak a részmunkaidő lehetőségét, 

mint Hollandiában (38,4% szemben a 20%-kal), a magyar férfiaknak 53%-a, a holland 

férfiaknak 47,8%-a szerint ez egyáltalán nem fontos szempont. Magyarországon is a nők 

tartják fontosabbnak a részmunkaidőben végzett munka lehetőségét. A magyar válaszoló nők 

egyharmada tartja nagyon fontosnak és fontosnak feltételnek a részmunkaidőt új munka 

keresésénél, szemben a férfiak17%-ával.  

 

 A munkaórával való elégedettség szintén jelzés értékű a részmunkaidő esetleges 

népszerűségét illetően. Spanyolország kivételével a felmérésben szereplő országok 

mintájában szereplők 60- és csaknem 70%-a elégedett a munkaidejével, nem szeretne se 

rövidebb, se hosszabb munkahetet. Magyarországon a válaszolók 28%-a véli úgy, hogy 

szívesen venné, ha csökkenne a munkahete. A tipikusan női részmunkaidős foglalkoztatás 

által jellemzett országokban a nők nagyobb arányban szeretnének hosszabb munkahetet, mint 

a férfiak.  Így pl. Belgiumban a nők 7,6%-a, míg a férfiaknak csupán 4,2%-a szeretne 

hosszabb munkahetet. Ugyanez a helyzet Németországban: a nők 8,5%-a és a férfiaknak csak 

5,8%-a szavaz a hosszabb munkahétre. Hollandiában a nők 12,7%-a, a férfiaknak viszont 

csupán 6%-a szeretne több munkaórát. Magyarországon is közel azonos a több munkaórát 

óhajtó válaszolók aránya, csaknem 4%. Megállapíthatjuk tehát, hogy a magas részmunkaidős 

foglalkoztatottság által jellemzett országokban jóval nagyobb – esetenként duplája -  a több 

heti munkaórát szívesen vevő nők aránya, mint a férfiaké. Valójában ez is azt sugallja, hogy a 

részmunkaidős foglalkoztatás elterjeszthető, azonban biztosítani kell a teljes munkaidős 

foglalkoztatásba való visszatérés lehetőségét.   

 

A WageIndicator adatbázis létrehozását szolgáló kérdőív rákérdez arra, hogy miért kívánatos 

a válaszoló számára az, hogy részmunkaidőben dolgozzon.  

Hipotézisünk szerint a részmunkaidőt a nők főleg a háztartás vezetése és a gyermekgondozás 

miatt vállalják.  Az adatbázis szerint Belgiumban és Németországban vállalják a legtöbben a 

részmunkaidőt a háztartás ellátása miatt. A nők jóval nagyobb arányban, mint a férfiak: 

Belgiumban a kérdésre választ adó nők 21%-a válaszolt igennel, Németországban is a 

kérdésre pozitíven válaszoló nők  csaknem 20%-a  a háztartás gondjai miatt tartja 
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kívánatosnak ezt a megoldást, s Hollandiában is 17% az arányuk. Tehát a részmunkaidőnek 

a háztartásvezetés miatti motivációja bár nagyságrendekkel nagyobb arányban jelenik 

meg a nőknél, de már a férfiak esetében is előfordul.     

Egy további hipotézisünk szerint a részmunkaidő azonban elsősorban a gyermeket nevelő 

nőknek kedvez, eszerint döntően ebben az esetben is főleg a nők élnek ezzel a lehetőséggel. 

Valóban, Belgiumban a részmunkaidőben történő munkavégzés motivációjával kapcsolatban 

választ adó nők csaknem 60 %-a a gyermekgondozás miatt tartja fontosnak a részmunkaidős 

foglalkoztatást, Nagy-Britanniában a nők 57%-a, Németországban 54%-a, Hollandiában pedig 

53%-a vélekedik ugyanígy.  A belga, holland, brit és német nők véleménye azonban erősen 

különbözik a felmérésben szereplő több országbeli nők véleményétől. Spanyolországban a 

nőknek csupán 29%-a, Finnországban 23%-a, Lengyelországban még kisebb hányaduk, 

mindössze 13%-a szerint a részmunkaidőben történő foglalkoztatás fő motivációja a 

gyermekek ellátása. Hollandia kiemelkedik a többi ország közül olyan szempontból, hogy a 

férfiaknak is csaknem egyharmada véli úgy, hogy a részmunkaidőben történő munkavégzése 

a gyermekek nevelése miatt fontos. Egyetlen férfi sem jelölte fontosnak a részmunkaidőt, 

mint  a gyermekgondozás szempontjából fontos lehetőséget Lengyelországban.  

Az adatbázisban szereplő minta alapján megállapíthatjuk, hogy – meglepő módon – 

Finnországban és Nagy-Britanniában a hagyományos családmodell dominál, szemben 

Hollandiával és valamivel kisebb mértékben Belgiummal és Németországgal, ahol a férfiak 

számára is fontos motivációs tényező a gyermeknevelés megoldása a részmunkaidőben 

történő munkavállalás során. Ezen adatok szerint a nők és férfiak esélyegyenlősége 

szempontjának – úgy tűnik – a holland családmodell felel meg leginkább. Hipotézisünk 

tehát csak részben bizonyult igaznak. Megállapíthatjuk, hogy valóban, a rugalmas 

munkaerőpiac által jellemzett, magasan fejlett EU-s tagállamokban a munkaerőpiaci 

rugalmasságnak a részmunkaidős foglalkoztatással elért része főleg a nők gyermeknevelési 

motivációinak köszönhető. A felmért motivációk közül - a fejlett EU-s tagállamokban -  ez a 

legmarkánsabb. Ugyanakkor pl. az új EU-s tagállamban, pl.  Lengyelországban,  az ezzel a 

motivációval rendelkező nők aránya csupán 10% körüli. Feltételezhetően, ennek okai között 

olyanokat találhatunk, mint a hagyományos családmodell, vagy a még a szocializmusban 

kiépült gyermekintézmények jelenlegi működése (Lengyelország).    

Előfordulhat az is, hogy valaki azért választ részmunkaidős munkát, mert túlságosan 

elfárasztja, túl stresszesnek, megerőltetőnek tartja a teljes munkaidőben végzettet. A vizsgált 

EU tagállamok között egyedül Belgium esetében haladja meg az ilyen jellegű motivációra 

igennel válaszolók aránya 10 %-ot. A nők különösen Belgiumban panaszkodnak erre: a belga 
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nők 13%-a felelt igennel arra, hogy a túl stresszes munkája miatt dolgozik csak 

részmunkaidőben 

 

Hipotézisünk szerint a nyugdíjazást követő munkavállalás tipikus formája a részmunkaidős 

munkavállalás. Az adatbázis adatai alapján azonban megállapíthatjuk, hogy Finnország 

(6,2%) és Nagy-Britannia (4%) kivételével elenyésző azoknak az aránya, akik ezt jelölték 

meg a részmunkaidős munkavállalás fő motivációjaként, igaz itt figyelembe kell venni azt is, 

hogy a válaszolók döntő többsége, azaz maga a minta nem a nyugdíjas korosztályt célozta 

meg.  Nemi bontásban vizsgálva a válaszokat megállapíthatjuk, hogy a férfiak esetében 

valamennyi országban jóval nagyobb arányban szerepel ez a motiváció.  Kiemelkedik Nagy-

Britannia, ahol a férfiak 18%-a válaszolt igennel a kérdésre, szemben a brit mintában szereplő 

nők 1,4%-ával.   A nyugdíj miatti rézmunkaidő munkavállalás tehát egyértelműen a férfiak 

műfaja.  

Hipotézisünk szerint a részmunkaidőben dolgozók nagy része belekényszerül ebbe a 

megoldásba, mégpedig a teljes munkaidős állás hiánya miatt. Ez a hipotézisünk több ország 

esetében valósnak bizonyul. Lengyelországban a válaszolók 44%-a, a Finnországban és 

Spanyolországban 33%-a,  Németországban egynegyede azért vállal részmunkát, mert nem 

talál teljes munkaidős munkát.  Nem ez a fő motivációs tényező azonban Belgiumban, 

Hollandiában és Nagy-Britanniában. 

Nemi bontásban vizsgálva a válaszokat, megállapíthatjuk, hogy a legtöbb országban a férfiak 

és a nők hasonló arányban nem találnak teljes munkaidős állást és választják helyette inkább 

részmunkaidőst. Németországban és Nagy-Britanniában azonban ez sokkal inkább a férfiak 

problémája (35,7% ill. 25%), mint a nőké (23% ill. 8%).  

 

Az adatbázisban szereplő és a kérdésre válaszolók a tanulást, továbbképzést, mint motivációt 

legnagyobb arányban Lengyelországban jelölték meg (csaknem 40%). De csaknem ilyen 

magas a képzés, tanulás miatt csak részmunkaidőben dolgozók aránya Spanyolországban 

(30%). Közepes erősségűnek tekinthető ez a motiváció (15-20%) Finnországban, 

Hollandiában ás Nagy-Britanniában. A legkevésbé motiválja ez az embereket Belgiumban 

(5%) és Németországban  (8%). Ha nemi bontásban nézzük a motiváció erősségét, 

Spanyolországban a férfiak csaknem fele a tanulás miatt vállal csupán részmunkaidős állást, 

Lengyelországban 45 %-uk, Nagy-Britanniában pedig 30%-uk. A nők esetében ez a motiváció 

jóval gyengébb.  
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A vizsgált EU-s tagállamokban a nők esetében a részmunkaidős munkavállalás motivációja a 

gyermekgondozás. A családi élet és a munka összeegyeztetésének motivációja még inkább 

kidomborodik, ha együtt nézzük a gyermekgondozás és a háztartás vezetése miatt rész 

munkaidős állást vállaló nőket.  A második legmarkánsabb motiváció az, hogy a 

részmunkaidős állást vállaló nem talált magának teljes munkaidős állást, azaz ez már a 

részmunkaidős munka nem önkéntes, hanem kényszerű elfogadását jelenti.   A vizsgált EU-s 

tagállamokban a férfiak részmunkaidős munkavállalásának legfőbb motivációi eltérnek a nők 

motivációitól. A férfiak leginkább azért vállalnak részmunkaidős munkát, mert 

tanulmányaikat végzik közben, vagy szeretnének saját magukra több időt szánni. Azaz 

esetükben nem a családi élet és a munka összehangolása, hanem az önmegvalósítás a fő ok. 

Emellett azonban a férfiak esetében is jelentős azoknak az aránya, akik a teljes munkaidős 

foglalkoztatás híján választják a részmunkaidőben történőt.      

 

Mi a helyzet Magyarországon? 

Arra a kérdésre, hogy teljes munkaidőben vagy nem teljes munkaidőben dolgozik, a  

BérBarométer 10000-es adatbázisban  9363 fő válaszolt úgy, hogy, teljes munkaidőben 

dolgozik és 502 fő úgy, hogy nem teljes munkaidőben. Azaz – ahogy ezt már egy előzőekben  

említettük -  a BérBarométer adatbázisban a kérdésre választ adó sokaság 5%-a nem teljes 

munkaidőben dolgozik, közöttük a nők részaránya enyhén meghaladja a férfiakét: 5,8% 

szemben a férfiak 4,2%-ával. 

 

Mi jellemzi a BérBarométer adatbázisban szereplő, nem teljes munkaidőben dolgozókat? 

Különösen a férfiak esetében fordul elő az, hogy részmunkaidőben dolgozik és egyszerre több 

munkahelye van. A részmunkaidőben dolgozó férfiak csaknem 18%-a dolgozik egyszerre 

több munkahelyen is. A részmunkaidőben dolgozó nőknek viszont csak 10%-a dolgozik 

egyszerre több munkahelyen is.  

A nem teljes munkaidőben dolgozó  férfiak, mind a nők kétharmada a versenyszférában 

dolgozik, 22%-uk a közszektorban és 10%-uk a civilszférában. A nem teljes munkaidőben 

dolgozó nők és férfiak egyaránt 40-40%-a fizikai dolgozó. Figyelemreméltó, hogy a nem 

teljes munkaidőben dolgozó nők 6,4%-a és a férfiak 8,4%-a vezető. Ez azért érdekes, mert 

általában az a feltételezés, hogy vezető munkakörben nem  szívesen alkalmaznak nem teljes 

munkaidőben dolgozót. Az adataink azonban ennek ellentmondanak 

A nem teljes munkaidőben dolgozó nők és férfiak 27%-a körüli aránya érettségivel 

rendelkezik,. Az egyetemet és főiskolát végzettek között nagy a különbség a részmunkaidős 
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munkavállalást illetően: a részmunkaidőben dolgozó nőknek csak 18%-a és a férfiaknak 

viszont 28%-a végzett főiskolát vagy egyetemet. 

Megállapíthatjuk, hogy a részmunkaidős munkavégzés leginkább a középiskolát végzett nőket 

és az egyetemet vagy főiskolát végzett férfiakra jellemző. 

A Bérbarométer adatbázisban szereplő  nem teljes munkaidőben dolgozó nők 18%-a a 

kereskedelemben dolgozik, 15%-uk az ingatlanügyek és egyéb gazdasági szolgáltatások 

területén, 13%-uk pedig az egyéb közösségi és személyi szolgáltatások ágazatban. Hasonló a 

helyzet a férfiak esetében is. Azaz a nem teljes munkaidőben végzett munka az adatbázis 

szerint három ágazatra – kereskedelem, ingatlanügyek és egyéb gazdasági szolgáltatások, 

valamint az egyéb közösségi és személyi szolgáltatások területére koncentrálódik.   Az ipar – 

gépipar, járműipar, máshová nem sorolható feldolgozóipar – szinte elenyésző a nem teljes 

munkaidős foglalkoztatás. 

Az egy vállalatnál betöltött munkakörök száma a vállalat belső rugalmasságára is rámutat. A 

teljes munkaidőben dolgozó nőknek és férfiaknak egyaránt kb. 55%-a válaszolt úgy, hogy az 

adott vállalatnál mindössze egy munkakört töltött be. A nem teljes munkaidőben dolgozó nők 

71, a férfiaknak pedig csaknem 60%-a egy munkakörrel rendelkezett. Azaz úgy tűnik a nem 

teljes munkakörben dolgozók kevésbé rugalmasan alkalmazzák, mint a teljes munkaidőben 

dolgozókat.    

 

A teljes munkakörben dolgozó nők 88%-ának és a férfiak 86%-ának nagyon fontos a 

munkahely keresésénél a megfelelő fizetés. A nem teljes munkaidőben dolgozó nők és férfiak 

valamivel kisebb hányada válaszolt úgy, hogy a megfelelő fizetés nagyon fontos motiváció, a 

nők 78,4%-a és a férfiak 82,2%-a válaszolt  így.  Azaz bár mind a teljes, mind a nem teljes 

munkaidőben dolgozók döntő többsége esetében a megfelelő fizetés, mint szempont  nagyon 

fontos, a nem teljes munkaidőben dolgozóknál kissé nagyobb erővel jelenik meg ez a 

motiváció, mint a teljes munkaidőben dolgozóknál.  

 

Hipotézisünk szerint a nem teljes munkaidőben történő munkavállalás egyik fő motivációja a 

munka és a családi élet összehangolása. A BérBarométer adatbázis adatai is erről 

tanúskodnak. A nem teljes munkaidőben dolgozó nők 70%-a számára a munka keresésénél 

nagyon fontos és fontos a családi élet és munka összeegyeztetése, ez az arány a  férfiak 

esetében  valamivel  alacsonyabb, 56%.  A teljes munkaidőben dolgozó nők 52%-a 

nyilatkozott úgy, hogy számára a munka és a családi élet összeegyeztetése a munkahely 
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keresésénél nagyon fontos és fontos. A teljes munkaidőben dolgozó férfiaknak pedig 54%-a 

szerint ez a szempont nagyon fontos vagy fontos.   

A teljes munkaidőben dolgozó nők és férfiak 28-28%-a szeretne kevesebbet dolgozni. 

Ugyanakkor a nem teljes munkaidőben dolgozónők 22%-a, a férfiaknak viszont csak 13,8%-a 

szeretne többet dolgozni. Az adatbázisunk szerint úgy tűnik, mintha a nők esetében inkább 

kényszerű lenne a nem teljes munkaidőben történő munkavállalás, mint a férfiak esetében. 

 

A teljes munkaidőben dolgozó nők 30%-a és a férfiak 25,6%-anyilatkozott úgy, hogy 

munkaideje ütközik a családi életével. Ugyanakkor – leszögezhetjük, hogy a részmunkaidő 

előnye az, hogy ez sokkal ritkább esetben fordul elő. A nem teljes időben dolgozó nők 42%-a 

nyilatkozott úgy, hogy munkaideje soha nem ütközik a családi életével.  A férfiak esetébe ez 

az arány alacsonyabb, mindössze 29%. 

Hipotézisünk szerint a részmunkaidőben történő munkavégzés nem kedvez a család anyagi 

helyzetének, valójában – ahogy ezt az EU-s példák mutatják – elősegítik a szegénységet vagy 

konzerválják azt. A BérBarométer adatbázisunk látványosan alátámasztja ezt a hipotézist. míg 

a teljes munkaidőben dolgozó nők 12%-a és a férfiak 11%-a jelezte, hogy minimálbérért 

dolgozik, a nem teljes munkaidőben dolgozó nők 41%-a, a férfiaknak pedig 35%-a 

minimálbért kap. 

A nem teljes munkaidőben történő munkavégzésért időarányos bérezés jár. Ha úgy vennénk, 

hogy a nem teljes munkaidőben történő munkavégzés  általános formája Magyarországon 

hatórás munka a nyolcórás helyett, akkor az ezért a munkáért kapott bér a teljes munkaidőben 

végzett munkáért kapott bér 75%-a kellene, hogy legyen.  Miután adatbázisunkban nem 

tudunk arra választ adni, hogy az un. nem teljes munkaidőben dolgozók valójában hány órát 

dolgoznak, ezért az adatokból csak azt tudjuk megállapítani, hogy a nem teljes munkaidőben 

dolgozó nők bruttó bére 36%-kal, nettó bére 34%-kal alacsonyabb, mint a teljes munkaidőben 

dolgozóké. A férfiak esetében ugyanez az arány a részmunkaidőben dolgozó bruttó bére 38%-

kal illetve – az adórendszer kiegyenlítő hatása következtében – a nettó bére 13%-kal 

alacsonyabb, mint a teljes munkaidőben dolgozó férfié.    

A teljes munkaidőben végzett munka esetén a nők és férfiak nettó bére közötti bérdifferencia 

17%,  ugyanez a mutató a nem teljes munkaidőben végzett munka esetén 37%. Ez 

feltételezésünk szerint azzal függ össze, hogy a nem teljes munkaidőben dolgozó nők 

esetében a progresszív adózás kiegyenlítő hatása kevésbé hat, miután a nők nagyobb arányban 

esnek a minimálbér hatása alá, mint a férfiak.  
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Hipotézisünk szerint a nem teljes munkaidőben történő munkavégzés hátrányokkal jár. A 

Bérbarométer adatbázis ezt megerősíti: a teljes munkakörben dolgozó nők 27,8%-a, a férfiak 

31,3%-a nyilatkozott úgy, hogy nem kapott fizetésemelt, szemben a nem teljes munkaidőben 

dolgozó nők 54,7 és a férfiak 48,3%-ával. A helyzet nem csak az, hogy jóval kisebb arányban 

részesülnek fizetésemelésben a nem teljes munkaidőben dolgozók, hanem az is, hogy nem is 

érzik azt, hogy alkupozíciójuk kellően megalapozott lenne ahhoz, hogy fizetésemelést 

kérjenek. A teljes munkaidőben dolgozó nők 13%-a és a férfiak 15,3%-a kért fizetésemelést, 

szemben a nem teljes időben dolgozó nők 9,9 és a férfiak 11,9%-ával. 
 

Hipotézisünk szerint a részmunkaidőben dolgozók jövedelme - amellett, hogy a jövedelem 

döntő részét képező bér a rövidebb idejű munkavégzés következtében alacsonyabb, mint amit 

a teljes munkaidőben végzett munkáért lehet kapni, - kedvezőtlenebb az egyéb juttatásokhoz 

történő hozzájutás következtében is. Valóban, pl. 13. bér a teljes munkaidőben dolgozó nők 

csaknem 38%-a, a férfiak 30%-a kapott, szemben a nem teljes munkaidőben dolgozó nők 15,5 

illetve 11,4%-ával. A teljes munkaidőben dolgozó nők 37%-a kapott jutalmat, szemben a nem 

teljes munkaidőben dolgozó nők 17,4%-ával. Valamivel jobb az arány a férfiak esetében, a 

teljes munkaidőben dolgozó férfiak 32,6%-a részesült jutalomban, szemben a nem teljes 

munkaidőben dolgozó férfiak 20,5%-ával. A célprémiumhoz jutás különösen kedvezőtlen a 

részmunkaidőben dolgozó férfiak esetében (3,2%) a teljes munkaidőben dolgozó férfiakéhoz 

képest (8,2%). Az év végi jutalmat a teljes munkaidőben dolgozó férfiak és nők aránya 

egyaránt kb. kétszerese a nem teljes munkaidőben dolgozókhoz képest. A vállalati kocsihoz, 

kilométer pénzhez jutást illetően nincs markáns különbség a teljes és a nem teljes 

munkaidőben dolgozók között, itt a nagy különbség inkább a nemek között tapasztalható: 

mind a teljes, mind a nem teljes munkaidőben dolgozó nők 5% körüli aránya, a férfiaknak 

viszont – legyen akár teljes, akár nem teljes munkaidős állásuk – 16% körüli aránya kapja ezt 

a juttatást. A mobil telefon juttatásbeli különbség – hasonlóan a kilométer pénzhez – nem a 

teljes és nem teljes munkaidőben, hanem a férfiak és a nők között tapasztalható. Mobiltelefont 

a teljes és nem teljes munkaidőben dolgozó nők 9-10%-a kap, a férfiaknak viszont 18-20%-a. 

Az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulást illetően a nők esetében háromszoros, a férfiak 

esetében több mint ötszörös a különbség a teljes munkaidőben dolgozók javára. A nem teljes 

munkaidőben történő foglalkoztatás amúgy is kedvezőtlen a nyugdíjazáshoz szükséges évek 

gyűjtése szempontjából. Ezt a helyzetet tovább rontja az, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárbeli 

tagság támogatása is elenyésző a munkaadók részéről a nem teljes munkaidőben dolgozók 

részére.  Bár a munkahelyre és onnan vissza történő utazás ugyanúgy költségtényező a nem 
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teljes munkaidőben dolgozók esetében is, mint a teljes munkaidőben dolgozók esetében,  a 

nem teljes munkaidőben dolgozó nőknek mindössze 17,7%-a részesül ebből a juttatásból, 

szemben a teljes munkakörben dolgozó nők 28,6%-ával. A férfiak esetében ez az arány 

16,2%, illetve 23,8%. 

 Az étkezési hozzájárulás a legelterjedtebb béren kívüli juttatás, a teljes munkaidőben dolgozó 

nők és férfiak 80% körüli aránya kapja. A nem teljes munkaidőben dolgozó nőknek azonban 

csak 45,4 illetve a férfiak 41,6%-a jut ehhez. A ruhapénz szintén olyan juttatás kellene, hogy 

legyen, amely mind a teljes, mind a nem teljes munkaidőben dolgozóknak egyformán 

szükséges. Ehhez képest, míg a teljes munkaidőben dolgozó nők 18,6%-a, a férfiaknak pedig 

16,3%-a kap ruhapénzt, a nem teljes munkaidőben dolgozó nőknek csupán 10,7%-a, illetve a 

férfiaknak 8,1%-a juthat csak hozzá. Mindez alátámasztja hipotézisünket, amely szerint a nem 

teljes munkaidőben dolgozók jövedelme jóval kevesebb összetevőből áll, mint a teljes 

munkaidőben dolgozóké, tehát helyzetük hátrányosként értékelhető.  
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A problémakör felvázolása 

 

A részmunkaidő problematikája Magyarországon ma több szempontból is napirenden van. Az 

egyik szempont az, hogy az EU régi tagállamokéhoz képest a haza 3-5%-os részmunkaidős 

foglalkoztatás nagyon alacsony. Kérdés, hogy mi a részmunkaidőben történő foglalkoztatás 

haszna és hátulütője, kell-e törekedni Magyarországon arra, hogy növeljük a részmunkaidős 

foglalkoztatást akár olyan támogató eszközökkel, mint pl. a részmunkaidős foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó adókedvezmény, a részmunkaidős foglalkoztatásra vonatkozó speciális projektek, 

egyéb anyagi és/vagy nem anyagi támogatások?   

 

Számos szakértő a részmunkaidős foglalkoztatás támogatását döntően két szempontból tartja 

fontosnak ma Magyarországon. Az egyik az alacsony magyarországi foglalkoztatási ráta, 

amely sehogy nem akarja utolérni a lisszaboni megállapodásban foglalt célértéket, s 

különösen nem a női foglalkoztatási ráta esetében.  

 

A magyar foglalkoztatási ráta (2007-ben 57,3%) nagyon enyhén – mindössze 1,3 

százalékponttal – növekedett az évtized elejéhez képest, messze elmarad az EU átlagától (EU-

27-ország átlagában 66%) és az EU-n belüli relatív helyzetünk romlik.  

 

A foglalkoztatottak számának változása, 2004-2008  

(előző év = 100) 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Magyarország -0,7 0 0,7 -0,1 0,2 

EU-27 0,7 0,9 1,5 1,0 0,7 

Forrás: Eurostat, KSH, GKI  Zrt. 

 

Magyarországon az alacsony foglalkoztatási ráta hátterében alapvetően az alapfokú iskolai 

végzettségűek rossz munkavállalási esélyei húzódnak meg, közülük 2007-ben 27% volt 

foglalkoztatott. Ez az arány az uniós tagországokban átlagosan 48%.1 Jelentős a fekete ill. 

szürke foglalkoztatás is, valamint a fejlett országokban a foglalkoztatás bővülés nagy részét 

                                                
1 KSH, Magyarország 2007 
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előidéző atipikus foglalkoztatási formák – közötte a részmunkaidő - Magyarországon alig 

terjed.2 Az EU támogatások felhasználása – különösen a HEFOP keretében – átmenetileg 

foglalkoztatás bővítő hatású, de tartós megoldást nem jelent, mert a projektek 

befejeződésével a többnyire hátrányos helyzetű foglalkoztatottak nem kerülnek át az 

elsődleges munkaerőpiacra. Talán egyetlen mérhető, tartós, kedvező hatásuk a non-profit 

szektorban alkalmazásban állók számának évi kétszámjegyű növekedési dinamikájában 

érezhető, bár a non-profit szektor foglalkoztatási súlya csak 2-3%-os. 

 

A részmunkaidős foglalkoztatás támogatás mellett szóló másik érv tulajdonképpen nem 

önálló, összefügg az előzővel. Eszerint a foglalkoztatási ráta növelésének egyik lehetséges 

útja az aktív korú nők munkaerő-piaci megjelenése vagy újra belépése. Ez azt jelentené, hogy 

a gyermeket vállaló és kisgyermeket nevelő nők munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése 

lenne a hazai foglalkoztatási ráta növelésének egyik fontos forrása. Esetükben a családi élet, 

gyermekgondozás és a munka összehangolását elősegítő eszköz lehetne a részmunkaidőben 

történő foglalkoztatás.  

 

Az EU-tagállamokban a részfoglalkoztatás másik két tipikus oka is gyakori. Az EU 

tagállamok foglalkoztatási akciótervében gyakran előfordul az idősebb munkavállalók 

részmunkaidős foglalkoztatásának szorgalmazása is. A részfoglalkoztatás kedvelt módja a 

diákfoglalkoztatásnak is: a diákok egyetemi tanulmányaik mellett részmunkaidőben 

dolgoznak, igaz ezzel általában megnyúlik tanulmányi idejük.    

 

Amellett, hogy ez kétségtelenül így van, számos kérdés felvetődik a részmunkaidős 

foglalkoztatással kapcsolatban. Az egyik az, hogy az alacsony bérszínvonalú országokban a 

részmunkaidős foglalkozással megszerzett jövedelem elégtelen.  

 

Hipotézisünk szerint a részmunkaidős foglalkoztatás – különösen, ha az a nők tipikus 

foglalkoztatási formája – a női szegénység erősítésének egyik eszköze lehet. Azaz, 

amennyiben a részmunkaidő foglalkoztatás előmozdítását célszerűnek találjuk, ügyelnünk kell 

arra, hogy ez ne váljon a jövedelemegyenlőtlenségek növekedése újabb forrásául. 

(Megjegyezzük, hogy a Bizottság 424 (2007) közleménye (Brüsszel, 2007. 7. 18.)  a nemek 

közötti bérszakadék elleni küzdelemről megállapítja, hogy „A magas bérszakadék általában a 

                                                
2 GKI, Helyzetelemzés 2002-2007 
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munkaerőpiac erős szegregációjával (pl. CY, EE, SK, FI), vagy a nők gyakori 

részmunkaidejével (pl. DE, UK, NL, AT, SE) jár együtt.” 3               

 

A részmunkaidős foglalkoztatás az életkeresetet is jelentősen csökkenti, ráadásul általában – 

így Magyarországon is – az a helyzet, hogy a ledolgozott munkaévek számára is csökkentően 

hat (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 39. §-a kimondja, hogy ha a 

biztosított jövedelme nem éri el a minimálbért, akkor a biztosítási időnek csak az arányos 

időtartama vehető figyelembe). 

 

A részmunkaidős foglalkoztatás akkor segíti igazán a családi élet és a munka összehangolását, 

ha a munkahely közel van. A hosszú munkahelyre történő és visszautazás ugyanúgy rárakodik 

a részmunkaidőben dolgozó napi elfoglaltságára, mintha teljes munkaidőben dolgozna. Így az 

otthontól távol eltöltött idő hosszúra húzódik. 

 

A részmunkaidős foglalkoztatás költséges a munkaadónak is, hiszen vannak olyan költségek, 

ami azonos a teljes munkaidőben foglalkoztatottéval, tipikusan ilyenek a munkába járás 

költségei, ha napi részmunkaidőről van szó, az adminisztrációs költségek, a védőruha, ahol 

erre szükség van, vagy az egészségügyi hozzájárulás.  

 

Valójában megállapíthatjuk, hogy erős – mondhatni kibékíthetetlen - ellentét tapasztalható a 

munkaadók és a munkavállalók között az időarányosság elvének alkalmazását illetően. A 

munkavállalók egyértelműen abban érdekeltek, hogy a részmunkaidős alkalmazása során ne 

kerüljön figyelembe véve az időarányosság elve (azaz kapjon ő is minden juttatást és a 

munkaviszonnyal járó jogot, mint a teljes munkaidőben dolgozó); miközben a munkaadó 

abban érdekelt, hogy az időarányosság elvét minél nagyobb mértékben lehessen figyelembe 

venni.    

 

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve 

nyújtott pénzbeli vagy természetbeni munkavállalói juttatás tekintetében az időarányosság 

elve akkor alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével 

összefügg. Ezt a szabályt kell alkalmazni az utazási költségtérítésre és az étkezési 

hozzájárulásra vonatkozó kérdés megválaszolásakor is, vizsgálva, hogy a jogosultság 

                                                
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0424:FIN:HU:HTML 
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mértéke a munkaidő tartamával összefügg-e.  

 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést a 78/1993. (V. 12.) kormányrendelet 

szabályozza. A munkáltató a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és a 

hétvégi hazautazás költségeinek általában 80-86 százalékát köteles megtéríteni. Vegyünk egy 

példát! A munkavállaló négyórás részmunkaidőben kerül alkalmazásra, munkaidő-beosztása 

szerint minden olyan napon dolgozik, amikor a teljes munkaidősöket is alkalmazzák. Ha a 

részmunkaidős alkalmazott egyébként az utazási költségtérítésre jogosult (közigazgatási 

határt átlépve, például Vácról jár Budapestre dolgozni), a munkáltató ugyanolyan mértékben 

köteles részére a vasúti vagy a távolsági autóbusz közlekedés díjának megtérítésére, mint 

ahogyan a teljes munkaidősök utazási költségeit fizeti. Ebben az esetben a költségtérítés (a 

munkaviszony alapján nyújtott munkavállalói juttatás) nem függ össze a munkaidő 

mértékével, a jogosultságot közigazgatási határ átlépésével történő munkába járás alapozza 

meg.  

Az időarányosság elve ez esetben nem lehet megkülönböztető szempont a jogosultság 

megítélésénél! A munkáltató természetesen csak a munkanapokra köteles az utazással 

kapcsolatos költségek jogszabályban meghatározott hányadának a megtérítésére, így 

amennyiben a részmunkaidős munkavállaló kevesebb munkanapon dolgozik (pl. egy héten két 

napon nyolc órát), részére csak a ténylegesen munkában töltött napokra köteles a munkáltató 

költségtérítést fizetni. Ennek összege így szükségszerűen alacsonyabb lesz a teljes 

munkaidőben alkalmazottakénál, mindez természetesen nem jelenti az időarányosság elvének 

sérelmét. 

Az étkezési hozzájárulás esetén viszont az időarányosság elve alkalmazandó... Az Mt. az 

étkezésre szolgáló munkaközi szünetet csak akkor biztosítja, ha a napi munkaidő a hat órát 

meghaladja. Amennyiben a részmunkaidős alkalmazottnak ez a szünet nem jár – mert 

munkanaponként csak négy órát dolgozik –, részére az időarányosság elvének megfelelő 

alkalmazásával étkezési hozzájárulást nem köteles biztosítani a munkáltató.4 

 

 

Egy sajátos hazai megoldás a közszolgálatban bevezetett Prémium évek program. 

Eszerint azok a közalkalmazottak, köztisztviselők, akiknek megszűnt a munkaviszonya, 

munkaköre, lehetőséget kapnak arra, a nyugdíjazás előtti öt évben felmentésük helyett 

                                                                                                                                                   
4 Forrás: jobline.hu; Részmunkaidősök juttatása, 2003. július 24, http://hvg.hu/karrier/00000000004CCA8C.aspx 
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legfeljebb heti 12 órában foglalkoztassák őket a korábbi bérük 70 százalékáért. A 

kedvezmény lényege, hogy ha a munkáltató igényt tart erre, legfeljebb heti 12 óra munkát 

kötelesek végezni (ez a munkaidő 30 százaléka). Juttatásuk viszont - függetlenül attól, hogy 

dolgoznak-e vagy sem - a korábbi illetmény 70 százaléka. A programba 2008 nyaráig több 

mint 2500-an léptek be. 

 

A 13. havi juttatás és a ruhapénz a hatályos jogszabályok alapján járna a programban részt 

vevőknek A legfőbb gond a programmal azonban az, hogy a programba belépő 

közalkalmazottak és köztisztviselők nem kapják meg ugyanazokat a juttatásokat, illetve azok 

arányos részét, így a 13. havi fizetést, valamint a ruhapénzt, mint a teljes munkaidős 

kollégáik.  

 

Több bíróság is döntött, hogy jár nekik is a ruhapénz és a 13. havi fizetés arányos része. 

A munkaügyi tárca másként látja, bár a 13. havi egy részét törvénymódosítással 

lehetővé tenné.  A minisztérium állásfoglalás szerint a 70% nem illetmény, hanem speciális 

fix összegű juttatás, ezért nem vonatkozik rájuk az illetménytábla, tehát nincs illetményemelés 

a nyugdíjig hátralévő időben. Szintén nem vonatkoznak rájuk az illetményrendszer részét 

képező 13. havi juttatás szabályai sem. Ami a ruhapénzt illeti: mivel a köztisztviselői törvény 

azt a munkavégzés alapján határozza meg, ez az idő így nem jöhet össze a program résztvevői 

számára. A kormány benyújtott egy törvénymódosítást, amely a Prémium évesek juttatásait 

egyértelműbben szabályozná 2009-től, bevezetnék a 13. havi juttatást, ami a jelenlegi juttatás 

30 százalékával egyezne meg.  

 

Hipotézisünk szerint nem biztos, hogy a részmunkaidő lenne az az atipikus munkaforma, ami 

leginkább kedvezne akár a foglalkoztatási ráta növelésének, akár a családi élet és munka 

összehangolásának. Feltételezésünk szerint jobban segítené e két cél elérését pl. a távmunka 

vagy a távmunkával kombinált rugalmas vagy kötetlen munkaformák elterjedése és 

társadalmi elfogadtatása. 

 

A WageIndicator által több ország vonatkozásában is létrehozott adatbázis alapjául szolgáló 

on-line kérdőívekben szerepelnek olyan kérdések is, amelyek a részmunkaidős 

foglalkoztatásra, annak igénybevételére, az azzal való elégedettségre, stb. vonatkoznak. 

Fontosnak tartjuk a WageIndicator adatbázisok által nyújtott – a részmunkaidővel, a 

részmunkaidőben dolgozók objektív munkakörülményeivel, szubjektív véleményével, 
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elégedettségével, a családi élet és a munka összehangolása során a részmunkaidős 

foglalkoztatottsággal elért vagy el nem ért eredmények széleskörű disszeminációjára, nem 

utolsósorban a részmunkaidővel kapcsolatos vélelmezések megerősítésére vagy a tévhitek 

eloszlatására.  

 

A részmunkaidő törvényi szabályozása Magyarországon 

 

Magyarországon a Munka Törvénykönyve szerint részmunkaidős foglalkoztatásra a 

munkaadó és a munkavállaló külön munkaszerződésben történő megállapodása során kerülhet 

sor.  munkaszerződés magába kell hogy foglalja a foglalkoztatás napi, heti, vagy havi 

óraszámát. A munkaadónak 15 napon belül kell döntenie, ha a munkavállaló részmunkaidőre 

(vagy abból vissza) történő áttérés miatt kéri a munkaszerződés módosítását, de a kérelmet 

nem köteles elfogadnia. A munkaadó mérlegelheti, mennyire szolgálja az érdekét, vagy a 

munkakör ellátása megoldható-e részmunkaidőben. 

 

A módosított Munka Törvénykönyve szerint részmunkaidős foglalkoztatás esetén a 

munkavállalót megillető juttatásoknál legalább az időarányosság elvét kell alkalmazni, de 

csak akkor, ha a juttatásra való jogosultság feltétele a munkaidő mértékével függ össze. Az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény értelmében nem 

érheti hátrányos megkülönböztetés a részmunkaidőben foglalkoztatottakat más, 

összehasonlítható helyzetben levő személyhez, vagy csoporthoz képest. 

A Munka Törvénykönyve. nem tartalmaz olyan korlátozó rendelkezést, miszerint csak a teljes 

munkaidőben foglalkoztatottaknak jár szabadság. A szabadság megilleti a részmunkaidőben 

foglalkoztatott munkavállalót is a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók 

szabadságára vonatkozó szabályoknak megfelelően, a rendes szabadság idejére járó 

átlagkereset viszont csak a munkaidejével arányos időre jár. 

Az olyan részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót, aki csak a hét meghatározott 

napjain végez munkát úgy, hogy hetenként kettőnél több napon nem dolgozik, szintén az 

általános szabályok szerint illeti meg a szabadság. Ilyenkor azonban az Mt. 135. §-ának (2) 

bekezdése szerint a szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanapnak számít, 

kivéve a munkavállaló két pihenőnapját, valamint a munkaszüneti napot. 
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A szabadságra vonatkozó átlagkereset kiszámításánál az előző bekezdésben említett 

munkavállalók esetében is azokat a szabályokat kell alkalmazni, mint amelyeket a hét öt 

munkanapján csökkentett munkaidőben foglalkoztatottak esetében. 5  

A részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése érdekében 2003. január 1-jétől támogatás 

nyújtható a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási, illetve rehabilitációs alaprészéből a 

részmunkaidőben történő alkalmazáshoz. A 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet szerint: 

részmunkaidős foglalkoztatáshoz azoknak a munkaadók kapnak támogatást, akik vállalják 

olyan munkavállalók foglalkoztatását, akik élethelyzetükből adódóan maguk is érdekeltek a 

részmunkaidős foglalkoztatásban, ilyenek a  munkanélküliek, valamint a gyermeket nevelők 

munkavállalók, munkanélküliek vagy gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési 

támogatásban részesülők. Utóbbiak az irányadó szabályok szerint az ellátások folyósítása 

mellett legfeljebb napi 4 órában vállalhatnak munkát, így esetükben a részmunkaidős 

foglalkoztatás reális alternatíva lehet.6   

A részmunkaidő fajtái és definíciója  

 

A részmunkaidőben történő foglalkoztatás többféle módon valósul meg. Pl. lehet, hogy  a 

napi munkaidő rövidebb a teljes munkaidőnél, de az is lehet, hogy a heti munkanapok száma 

kevesebb, mint a „normális”, vagy egy-egy hosszabb teljes munkaidő töltött munkában 

eltöltött időszakot hosszabb szabadidő vált fel.   

 

Az EU részmunkaidőről szóló irányelve szerint a részmunkaidős foglalkoztatott az azonos 

munkahelyen a teljes munkaidőben foglalkoztatottnál rövidebb időben foglalkoztatott. Az 

OECD meghatározása szerint részmunkaidőnek a heti 30 óránál kevesebb óraszámú 

foglalkoztatás számít. Az ILO a részmunkaidő nem más, mint a normál munkaidőnél 

                                                
5 A Munkaadók Lapja, 2008. http://64.233.183.104/search?q=cache:U3XqjG53RhwJ:a-munkaado-
lapja.cegnet.hu/1999/7/a-szabadsag-munkajogi-
szabalyozasa+r%C3%A9szmunkaid%C5%91+szab%C3%A1lyoz%C3%A1sa&hl=en&ct=clnk&cd=5 
6 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. Forrás: 
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13417&articleID=20774&ctag=articlelist&iid=
1 
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jelentősen rövidebb munkaidő. A francia jog szerint részmunkaidő a teljes munkaidőnél 

legalább egyötöddel rövidebb munkaidő. Dániában meghatározzák azt a heti munkaidőt, ami 

minimálisan és maximálisan részmunkaidőnek tekinthető, eszerint az alsó határ heti 15, a 

felső határa heti 30 óra.  
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A WageIndicator adatbázisok 

A hazai BérBarométer adatbázis 

 

Az EQUAL-H005 „Egyenlő munkáért egyenlő bért! e-BérBarométer létrehozása fejlesztési 

partnerség keretében” elnevezésű projekt keretében összehangolt munka folyik annak 

érdekében, hogy a szociális partnerek számára az érdekvédelmi célkitűzéseik megalapozása 

végett kormányzattól független adatbázist hozzunk létre. A munka alapja a 

www.berbarometer.hu honlapon lévő on-line kérdőív, amely alkalmas arra, hogy 

folyamatosan adatokat gyűjtsön a munkaerőpiac különböző szegmenseiről. A magyarországi 

alacsony internet penetráció miatt, a projekt tervezésekor egy nagyobb minta, 10000 kérdőív 

papír formában történő összegyűjtését terveztük, jóllehet maga az adatgyűjtés az Európai 

Unió többi résztvevő országában kizárólag on-line módon történik. Jelen elemzések a 2007-es 

10000-es minta alapján készültek. 7 

A kérdőív részletesen körüljárja a munkával, munkaerőpiaccal, munkaidővel, bérrel és 

keresettel kapcsolatos kérdésköröket. A minta reprezentativitása megfelelő, csaknem azonos a 

hivatalos, KSH mintával. A mintában a nők 55 %-kal, a férfiak 45 %-kal szerepelnek. A 15-

59 év közöttiek teszik ki a minta 96 %-át, azaz a minta  jobban koncentrál a munkaképes korú 

lakosságra. Ugyanakkor a minta szépen követi a népesség területi eloszlását, s az iskolai 

végzettség is jól reprezentált, bár meg kell, hogy jegyezzük, hogy különösen a középiskolát 

                                                
7 A BérBarométer adatbázis adatai alapján több kiadvány is készült. Ezek a következőek:  
 

 Nők és férfiak közötti bérrés (Belgium, Magyarország, Hollandia)/ Gender wage 
gap (Belgium, Hungary, The Netherlands), SZGTI Alapítvány, Budapest 2007, 
ISBN 978-963-06-3810-4  
 Nők és férfiak munkakörülményei (Belgium, Magyarország, Hollandia)/ 
Working condition of women and men (Belgium, Hungary, The Netherlands), 
SZGTI Alapítvány, Budapest 2007, ISBN 978-963-06-3882-1    
 Esélyegyenlőség és béresélyek. Nők és férfiak, MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, 
Budapest 2007, ISBN  978-963-06-3942-2  
 A munkaerőpiac nemi egyenlőtlenségei. Állapot- és okkeresés a BérBarométer 
5000-es adatbázisán, MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, Budapest 2007, ISBN 978-
963-06-4130-2  
 A nők és férfiak bére közötti különbségek. Helyzetkép és javaslatok - a 
BérBarométer 10000-es mintája alapján, MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, Budapest 
2008, ISBN 978-963-06-4177-7  
 Nők és férfiak munkakörülményei. Megyék és ágazatok. Nagyító alatt a 
BérBarométer adatbázis, MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, Budapest 2008, ISBN 
978-963-06-5187-5  
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végezettek - enyhén túlreprezentáltak. A foglalkoztatottak ágazati besorolás szerinti 

megoszlása a mintában, a feldolgozóiparban tér el jelentősebben az országos eloszlástól. Itt 

majdnem 20 százalékponttal túlreprezentált a minta. Attól eltekintve, hogy a szellemi 

foglalkozások egy kissé túl, a fizikaiak pedig egy kissé alulreprezentáltak a mintában a 

foglalkozási főcsoportok illeszkednek egymáshoz. Végső soron megállapíthatjuk, hogy a 

minta földrajzi, ágazati és foglalkoztatási csoportok szerinti megoszlása kisebb eltérésekkel 

megfelel a hivatalos (KSH, ÁFSZ) adatoknak. 

 

A WageIndicator adatbázisok 

 

Az EQUAL H005 projekt részére 10 ország adatbázisa áll rendelkezésre. Valamennyi 

adatbázis a hazai Bérbarométer létrehozásánál használt kérdőív kitöltésével jött létre. Azaz 

valamennyi adatbázis struktúrája azonos. 

 

Induláskor a WOLIWEB (WOrk, LIfe, WEb) projekt – amelynek során az első adatbázisok 

létrejöttek - olyan témákat ölel fel, mint a nemek közti bérrés, a munkaidő és a családi életre 

fordított idő, érdekvédelem, munkahelyi bizonytalanság. A WOLIWEB projekt ott végződik 

Hollandia, Belgium, Németország, Spanyolország, Finnország számára, ahol a jelenlegi 

EQUAL projekt kezdődött Hollandia és Belgium számára. Magyarország esetében az 

EQUAL projekt során alakult ki az a rendszer is, ami a többi országnál a WOLIWEB projekt 

során jött létre.  A WOLIWEB során nemcsak az eszköz jött létre – azaz a közös kérdőív, a 

portál és az adatbázis, hanem a kutatásra is összpontosítottak. Az EQUAL projekt a kutatási 

eredményeket praktikus eszközzé változtatja a női munkavállalók és a kollektív alkuban részt 

vevő szakszervezeti tisztség viselők szolgálatában.  

 

A WOLIWEB projekt keretén belül a 2006-2007-es évben összesen 25 publikáció született a 

következő témákban: 

 Női bérek: választás az anyaság és a munka között korcsoportok szerint (Hollandia) 

 Házas férfiak és nők összehasonlítása Hollandiában és Spanyolországban egy új 

összehasonlító adatbázis alapján  

 A bérek hatása a szülővé válásra: Finnország, Hollandia és Lengyelország 

összehasonlítása 

 A bérellenőrző koefficiens-kiszámítása (módszertani ismertető, Hollandia) 
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 A foglalkozási adatbázis a WageIndicator kérdőívben (Hollandia) 

 A WageIndicator adatbázis magyarázata (Hollandia) 

 A munkavállalók munkaidő-preferenciák Belgiumban, Németországban, 

Hollandiában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban (Hollandia) 

 

2007-től a holland partnerség korábbi tagja, az UVA (az Amszterdami Egyetem munkaerő-

piaci kutatásokkal foglalkozó intézete) szoros együttműködésben ténykedik a brüsszeli 

székhelyű Európai Szakszervezeti Szövetséggel (ETUC). Ennek keretében került kiadásra 

Maarten van Klaveren and Kea Tijdens tanulmánykötete, “Bargaining issues in Europe: 

comparing countries and industries” címmel. A kötetben szereplő nemzetközi összehasonlító 

elemzések a WageIndicator rendszer keretében létrehozott alternatív adatbázisok adatain 

alapulnak. A H005 projekt keretében elkészült a kötet magyarra történő fordítása is, a 

nyomdai munkálatokat Brüsszelben, az ETUC vállalta magára.   

 

A kutatások alapját a WageIndicator adatbázisok képezik. A szűk értelemben vett fentebb 

említett WOLIWEB országok mellé több ország is csatlakozott, és építi ki saját adatbázisát, 

ugyanazt a kérdőívet használva a minta kialakításához. Az általános on-line történő 

lekérdezés, illetve a honlapokon egy-egy ország saját nyelvén található kérdőív önkéntes 

kitöltése mellett több országban kezdik alkalmazni azt a módszert, amit először a magyar 

partner (a H005 EQUAL partnerség) alkalmazott.  Magyarországon az internet penetráció 

alacsony volta és az on-line kitöltések bizonytalansága miatt a szemtől-szembe történő 

kérdőíves lekérdezés is megvalósult. Ezt vagy professzionális lekérdezők valósítják meg 

hivatalos (reprezentatív) minta alapján, vagy önkéntes, vagy egyéb módon szervezett 

lekérdezők. 

  

A WageIndicator adatbázisokban feldolgozott on-line kérdőíveket 2006 januárjától 2007 

szeptemberéig töltötték ki.  
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A WageIndicator keretében létrehozott adatbázisok, 2006-2007 

 

  
Gyakoriság Százalék 

Kumulált 

százalék 

AR Argentina 23021 5,8 5,8 

BE Belgium 18236 4,6 10,3 

BR Brazília 35584 8,9 19,2 

FI Finnország 31905 8,0 27,2 

DE Németország 99851 25,0 52,2 

HU Magyarország (*) 5325 1,3 53,6 

IN India 2264 ,6 54,2 

NL Hollandia 111992 28,1 82,2 

PL Lengyelország 8621 2,2 84,4 

RU Oroszország 3096 ,8 85,1 

ES Spanyolország 17230 4,3 89,5 

GB Nagy-Britannia 42106 10,5 100,0 

 

Összes 399231 100,0  

(*) 2007.  I. fele. A BérBarométer 10000-es mintája 2007 őszén vált elérhetővé.    
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A részmunkaidős foglalkoztatás megjelenése a kérdőívekben 

A kérdőív közvetlen kérdései a részmunkával kapcsolatban 

   

Bérbarométer kérdőív 

 

Az eredeti un. hosszú kérdőív – amelyet a magyar BérBarométer adatbázis kialakításánál is 

átvettünk egyrészt direkt módon rákérdez arra, hogy teljes munkaidőben dolgozik-e a  választ 

adó, vagy nem? Logikusan a „nem” válasz azt jelenti, hogy az illető részmunkaidőben 

dolgozik. Tekintettel  a részmunkaidő változatos formáira (hosszúságára) a legcélszerűbbnek 

tűnt a teljes munkaidőre történő rákérdezés és a részmunkaidővel kapcsolatban a közvetett 

következtetés.     

 

BérBarométer kérdőív releváns kérdései 

 

 D Blokk Munkaideje  

 

D02 hrshisto Ön teljes munkaidőben dolgozik?  

   - Igen 1 

   - Nem 2 

 

A kérdőívben szerepel egy olyan kérdés, amely a jelenlegi munkaidővel kapcsolatos 

elégedettségre vonatkozik. Az erre adott válaszok aszerint különbözhetnek, hogy valaki 

elégedett vagy sem a munkaidejével, illetve, ha nem elégedett, akkor szeretne-e többet vagy 

kevesebbet dolgozni. Jelzésértékűnek tekinthetjük azon válaszokat, a melyek arra 

vonatkoznak, hogy a jelenleginél kevesebbet szeretne a válaszoló dolgozni. Ugyanakkor 

ennek jelentőségét nem szabad túlértékelni, nem biztos, hogy aki így válaszolt, megoldásként 

a részmunkaidőben gondolkozna.  Az viszont biztos, hogy azok a jelenleg is teljes 

munkaidőben dolgozók, akik úgy válaszoltak, hogy elégedettek a jelenlegi munkaidejükkel, 

sőt még többet is dolgoznának, nem gondolkodnak részmunkaidős munkában, sőt, számukra 

ez kifejezetten ellentétes lenne aktuális szándékaikkal.  
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A BérBarométer kérdőív releváns kérdései 

 

D23 hrspref 

Ön meg van elégedve jelenlegi 

munkaidejével, vagy szeretne többet vagy 

kevesebbet dolgozni? 

 

   - Meg vagyok elégedve a munkaidőmmel. 1 

   - Kevesebbet szeretnék dolgozni 2 

   - Többet szeretnék dolgozni 3 

 

Miután Magyarországon a részmunkaidő még nem releváns, úgy gondoltuk, hogy az amúgyis 

hosszú kérdőívet nem terheljük külön is a részmunkaidővel kapcsolatos véleményekre való 

konkrét rákérdezéssel.  A WageIndicator adatbázist létrehozó EU-s tagállamokban azonban – 

tekintettel a részmunkaidős foglalkoztatás fontosságára, jelentőségére – a kérdőív számos 

konkrét tartalmaz a részmunkaidővel kapcsolatban, ami lehetővé teszi a téma mélyebb 

elemzését. 

 

Nemzetközi kérdőív 

 

A nemzetközi kérdőívben ilyenek pl. a D szekcióban fellelhető kérdések, különösen a 

következők:  

 

hrshist 2 -  Mindig részmunkaidőben dolgozott? 

yypartti – Melyik évben kezdett részmunkaidőben dolgozni? 

Matrixgrou p item_7_D – Miért dolgozik részmunkaidőben? 

Lehetséges – választható - válaszok: 

o Tanulás vagy képzés 

o Háztartás ellátása 

o Gyermekgondozás vagy más személy gondozása 

o Több idő jusson saját magamra 

o Egészségi problémák, betegség vagy rokkantság 

o Korai nyugdíjazás, nyugdíjazás 

o Nem találtam teljes munkaidős munkát 
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WageIndicator kérdőív releváns kérdései 

     

Section # # D 

hrshisto # # Do you work full-time? 

Relevant # # ever had a job and not student 

Required # # 

Value 1 # # Yes 

Value 0 # # No 

hrshist1 # # Have you always worked full-time? 

Hint # # Do not include holiday jobs or weekend 

jobs 

Relevant # # hrshisto = 1 

Value 1 # # Yes 

Value 0 # # No 

yyfullti # # What year did you start working full-

time? 

Hint # # If you have worked both full-time and part-

time alternately, please answer with 

reference to the most recent period 

Relevant # # hrshist1 = 0 

Range # 1950 - 2007 

hrshist2 # # Have you always worked part-time? 

Relevant # hrshisto = 0 

Value 1 # # Yes 

Value 0 # # No 

yypartti # What year did you start working part-

time? 

 If you have worked both full-time and part-time alternately, 

please answer with reference to the most recent 

period 
Relevant # hrshist2 = 0 

Range # 1950 - 2007 

Matrixgrou p item_7_D # Why do you work part-time? 

Relevant # # hrshisto = 0 
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# # CHECKBOX 
hrsptedu # # Education or training 
hrspthou # # Housekeeping 
hrsptchl # # Looking after children or other persons 
hrspttim # # Time for myself 
hrsptsec # # I have a second job 
hrspthea # # Health problems, personal illness or 

disability 
hrsptret # # Early retirement, retirement 
hrsptnof # # Cannot find a full-time job 
End_Matrix #  

Forrás: 061220-WAGEINDICATOR_websurvey_stylized-v2  

 

A kérdőív közvetett  kérdései a részmunkával kapcsolatban 

 

BérBarométer kérdőív 

 

A munkahelyre és vissza történő átlagos utazási idő nem vonatkozik közvetlenül a 

részmunkaidős foglalkoztatásra. Ugyanakkor következtethetünk a napi részmunkaidőben 

történő foglalkoztatás lehetőségére vagy ésszerűtlenségére az utazási időből. Minden 

bizonnyal azok számára, akik több mint egy órát utaznak munkahelyükre, nem éri meg 

részmunkaidőben dolgozni.  

 

BérBarométer kérdőív releváns kérdései 

 

D34 commtime Átlagosan mennyi idő alatt ér be 

munkahelyére? 

 

   - Nem vonatkozik rá 0 

   - félórán belül 1 

   - egy órán belül  2 

   - egy órán túl  3 

   - több mint két óráig 8 

 

A magyar kérdőívben csak a rugalmas munkaidő lehetőségének fontosságára kérdeztünk rá, 

mint a munkakeresés egyik lehetséges szempontjára.  
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BérBarométer kérdőív releváns kérdései 

 

C32 item_103 

Ha Ön állást keres mennyire fontosak a 

következők? Kérem, hogy 1-től 5-ig 

osztályozza, hogy mennyire ért egyet az 

adott állítással. 1-est adjon, ha egyáltalán 

nem ért egyet az adott állítással, és 5-t ha 

teljesen egyetért vele. 

 

  

1 - egyáltalán nem fontos 

5 - nagyon fontos, 

8 - nem jellemző 

1 2 3 4 5 8 

C32a seeksala - Megfelelő fizetés  

C32b seekperm - Határozatlan idejű szerződés  

C32c seekcoll - Jó munkatársak  

C33b seekdist - A lakóhelytől való távolság  

C33c seekflex - A rugalmas munkaidő lehetősége  

C33d seektrai - Továbbképzési lehetőségek  

C34c seekcmb - A családi élet és a munka összeegyeztetése  

C34d seekdayc 
- Vállalati gyermekintézmények, a munkaadó 

hozzájárulása a gyermekneveléshez 

 

 

Nemzetközi kérdőív 

 

seekpar1.  A nemzetközi kérdőívben a Matrix item_109 kérdése vonatkozik arra, hogy „Ha 

munkát keres milyen fontosnak, tartja a következőket? 1-től 5-ig tartó skálán lehet értékelni a 

fontosságát több tényezőnek, többek között a részmunkadőben történő munkavégzésnek 

(seekpar1, Part-time working hours). 8 

 

 

hrscont3 – kérdéscsoport arra vonatkozik, hogy a munkaórák számát előzetesen 

egyeztette-e a választ adó a munkaadójával?   

                                                
8 061220-WAGEINDICATOR_websurvey_stylized-v2 (pdf, 408 kB), 
http://www.wageindicator.org/main/researchlab/Classifications 
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hrscont4- arra keresi a választ, milyen munkaidőben egyeztek meg? Itt a lehetséges 

válaszok között szerepel a teljes heti munkaidő, részidős heti munkaidő, az éves munkaórák 

száma, rugalmas munkaidő vagy rendelkezésre állás.  

 hrscont7 # - Milyen minimális óraszámban egyezett meg a munkáltatójával? 

hrscont8 # - Milyen maximális óraszámban egyezett meg munkáltatójával? 

 

WageIndicator kérdőív releváns kérdései 

 
hrscont3 # # Are your working hours agreed with your 

employer? 
Relevant # # ever in dependent paid employment 

Required # # 

Value 1 # # Yes, in writing 
Value 2 # # Yes, verbally 
Value 0 # # No 
Value -8 # # Not applicable 
hrscont4 # # What sort of working hours have you 

agreed? 
Hint # # If more options are applicable, tick the option that comes 

closest 

Relevant # # hrscont3 = 1 or hrscont3 = 2 

Required # # 

Value 1 # # Full-time hours per week 
Value 2 # # Part-time hours per week 
Value 3 # # Annualised hours 
Value 4 # # Flexible hours 
Value 6 # # I work on call 
hrscontr # # How many hours a week do you work under 

the terms of your contract? 
Hint # # If these hours vary, please enter the average. 

Relevant # # hrscont4 = 1 or hrscont4 = 2 or hrscont4 = 5 

Required # # 

Range # # 0 - 80 
Relevant # # hrscont4 = 3 or hrscont4 = 4 or hrscont4 = 6 

Required # # 

Value 1 # # A minimum and a maximum 
Value 2 # # A minimum 
Value 3 # # A maximum 
Value 4 # # No 
Value -8 # # Not applicable 
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hrscont7 # # What is the minimum number of working 
hours you have agreed? 

Relevant # # hrscont6 <= 2 and hrscont6 > 0 

Range # # 0 - 80 

hrscont8 # # What is the maximum number of working 
hours you have agreed? 

Relevant # # hrscont6 = 1 or hrscont6 = 3 

Range # # 0 - 80 

hrsfirm # # How many hours is the standard working 
week for full-timers in your workplace? 

Hint # # This refers to the usually collectively agreed working hours a 

week 

Relevant # # hrscont3 = 0 or hrscont3 = 8 or hrscont4 >= 2 

Required # # 

Range # # 0 - 80 
Forrás: 061220-WAGEINDICATOR_websurvey_stylized-v2  
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A részmunkaidős foglalkoztatás jellemzői az adatbázisok alapján 

A részmunkaidős foglalkoztatás volumene a teljes adatbázisban 

 

A hrshisto kérdéscsoport alapján képet kapunk arról, hogy a teljes adatbázisban és az egyes 

országokban a választ adók mekkora hányadát érinti a részmunkaidős foglalkoztatás a teljes 

munkaidős foglalkoztatással szemben. 

 

 

Mindig részmunkaidőben dolgozott? Teljes adatbázis 

 

  

Fő 

%-os 

megoszlás 

Válaszolók 

szerinti %-os 

megoszlás 

Nem 16628 4,2 69,3 

Igen 7371 1,8 30,7 

Összes 23999 6,0 100,0 

 

Hiányzó válaszok 375232 94,0  

Összes 399231 100,0  

 

Mindig teljes munkaidőben dolgozott? Teljes adatbázis 

 

 

  

Fő 

%-os 

megoszlás 

Válaszolók 

szerinti %-os 

megoszlás 

Nem 13674 3,4 15,3 

Igen 75570 18,9 84,7 

Összes 89244 22,4 100,0 

 

Hiányzó válaszok 309987 77,6  

Összes 399231 100,0  
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Az adatbázisban két olyan kérdés is szerepel, aminek segítségével választ kaphatunk arra – 

igaz közvetett módon -, hogy mennyire általános az, hogy valaki hol teljes, hol 

részmunkaidőben dolgozik? Az egyik kérdés arra keres választ, hogy a mintában szereplő 

munkavállaló „Mindig részmunkaidőben dolgozott-e”?, a másik pedig ennek az ellentétje, azt 

a kérdést teszi fel, hogy az adott munkavállaló „Mindig teljes munkaidőben dolgozott-e?”   

A 12 ország adatait magába foglaló, csaknem 400 ezer mintát tartalmazó összesített 

adatbázisból kb. 24000-en – az adatbázisban szereplők mindössze 6%-a- válaszoltak arra a 

kérdésre, hogy „Mindig részmunkaidőben dolgozott?” és valamivel többen, csaknem 90000-

en – az adatbázisban szereplők 22%-a válaszolt arra a kérdésre, hogy „Mindig teljes 

munkaidőben dolgozott?”.  

 

A „Mindig részmunkaidőben dolgozott?” kérdésre válaszolóknak csaknem 70 %-a 

nyilatkozott úgy, hogy nem dolgozott mindig részmunkaidőben, 30%-a viszont csak 

részmunkaidőben volt foglalkoztatva. Azaz megállapíthatjuk, hogy a részmunkaidő jelentős 

nemzetközi elterjedtsége ellenére, jóval alacsonyabb azoknak az aránya, akik eddig csak 

részmunkaidőben dolgoztak, mint azoknak, akik csak teljes munkaidőben álltak 

alkalmazásban. 

 

Hipotézisünk szerint az a kívánatos, ha a teljes és a részmunkaidőben történő munkavégzés 

váltakozik, aszerint, hogy a munkavállaló éppen milyen élethelyzetben van. Azaz, ideális 

esetben tetszés szerint választhat a teljes és a részmunkaidő között, teljes és szabad az 

átjárás a két forma között. Az adatbázis alapján megállapíthatjuk azonban azt, hogy jóval 

magasabb azoknak az aránya, akik csak mindig csak teljes munkaidőben dolgoztak, mint 

azoknak, akik mindkét alkalmazás-fajtába belekóstoltak: a „Mindig teljes munkaidőben 

dolgozott?” kérdésre válaszolóknak 15,3%-a válaszolt úgy, hogy nem mindig dolgozott 

teljese munkaidőben, 85 %-a igen.   

 

A részmunkaidős foglalkoztatás volumene az egyes országokban az adatbázis 
szerint 

 

Hipotézisünk szerint a rész- vagy teljes munkaidőben történő foglalkoztatás vizsgálata 

során fontos a nemi bontás alkalmazása. Az adatbázisunk alapján megállapíthatjuk, hogy a 
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részmunkaidő a rugalmas munkaerőpiaccal rendelkező fejlett gazdaságokban terjedt 

leginkább el, és döntően mint a női foglalkoztatás formája. 

 

Az adatbázisban több országból adtak értékelhető választ arra a kérdésre, hogy teljes vagy 

nem teljes munkaidőben foglalkoztatják-e? A felmérésben nemcsak a régi EU-s tagállamok 

szerepelnek, hanem Lengyelország és Magyarország is, továbbá két latinamerikai ország, 

Argentína és Brazília, valamint India és az Orosz Föderáció. 

 
Teljes és nem teljes munkaidős foglalkoztatás országonként és nemek szerinti 

bontásban, fő  

      

Nemi bontás 

ország Nők Férfiak Összes 

Nem 2174 1846 4020 

Igen 6006 12459 18465 

AR Argentína Teljes munkaidő 

Összes 8180 14305 22485 

Nem 2321 408 2729 

Igen 5877 9164 15041 

BE Belgium Teljes munkaidő 

Összes 8198 9572 17770 

Nem 1635 2231 3866 

Igen 12160 19349 31509 

BR Brazília Teljes munkaidő 

Összes 13795 21580 35375 

Nem 1543 582 2125 

Igen 14915 13726 28641 

FI Finnország Teljes munkaidő 

Összes 16458 14308 30766 

Nem 8477 1792 10269 

Igen 30435 57318 87753 

DE Németország Teljes munkaidő 

Összes 38912 59110 98022 

Nem 255 129 384 

Igen 2670 2267 4937 

HU Magyarország* Teljes munkaidő 

Összes 2925 2396 5321 

Nem 9 39 48 

Igen 423 1741 2164 

IN India Teljes munkaidő 

Összes 432 1780 2212 

NL Hollandia Teljes munkaidő Nem 20528 5190 25718 
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Igen 26238 55740 81978   

Összes 46766 60930 107696 

Nem 525 274 799 

Igen 3799 3612 7411 

PL Lengyelország Teljes munkaidő 

Összes 4324 3886 8210 

Nem 84 84 168 

Igen 1364 1546 2910 

RU Orosz Föderáció Teljes munkaidő 

Összes 1448 1630 3078 

Nem 998 354 1352 

Igen 6471 9182 15653 

ES Spanyolország Teljes munkaidő 

Összes 7469 9536 17005 

Nem 3125 589 3714 

Igen 18524 19023 37547 

GB Nagy-Britannia Teljes munkaidő 

Összes 21649 19612 41261 

* Magyarország,  2007.  I.fele, mintaszám: 5325 

 

  

Az adatbázisban szereplő adataink szerint megállapíthatjuk, hogy a nem teljes munkaidős 

foglalkoztatásban dolgozók aránya a teljes munkaidőben dolgozókéhoz képest jelentősen 

különbözik az egyes országok és nemek szerint. Sőt,  a nemi bontás alkalmazása nélkül nem 

kaphatunk valós képet a részmunkaidős foglalkoztatásról.  

 

 Legnagyobb arányban Hollandiában válaszoltak nemmel arra a kérdésre, hogy teljes 

munkaidőben foglalkoztatják-e a válaszolót, az egész sokaság csaknem 24%-a válaszolt 

nemmel erre a kérdésre. A második helyen ebből a szempontból az EU-s tagállamokat illetően 

Belgium áll, a belga választ adók csaknem 15,4%-a nem teljes munkaidőben dolgozik. 

Ugyanakkor, ha a nemi bontást is figyelembe vesszük, egész más arányokat találunk. Az 

adatbázisban a kérdésre választ adó holland nők 44%-a nem dolgozik teljes munkaidőben, 

Belgiumban ez az arány 28%.  
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Teljes és nem teljes munkaidős foglalkoztatás országonként és nemek szerinti 
bontásban, %  

      

Nemi bontás 

 Nők Férfiak Összes 

Nem 26,6% 12,9% 17,9% 

Igen 73,4% 87,1% 82,1% 

AR Argentína Teljes munkaidő 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem 28,3% 4,3% 15,4% 

Igen 71,7% 95,7% 84,6% 

BE Belgium Teljes munkaidő 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem 11,9% 10,3% 10,9% 

Igen 88,1% 89,7% 89,1% 

BR Brazília Teljes munkaidő 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem 9,4% 4,1% 6,9% 

Igen 90,6% 95,9% 93,1% 

FI Finnország Teljes munkaidő 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem 21,8% 3,0% 10,5% 

Igen 78,2% 97,0% 89,5% 

DE Németország Teljes munkaidő 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem 8,7% 5,4% 7,2% 

Igen 91,3% 94,6% 92,8% 

HU Magyarország* Teljes munkaidő 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem 2,1% 2,2% 2,2% 

Igen 97,9% 97,8% 97,8% 

IN India Teljes munkaidő 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem 43,9% 8,5% 23,9% 

Igen 56,1% 91,5% 76,1% 

NL Hollandia Teljes munkaidő 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem 12,1% 7,1% 9,7% 

Igen 87,9% 92,9% 90,3% 

PL Lengyelország Teljes munkaidő 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nem 5,8% 5,2% 5,5% 

Igen 94,2% 94,8% 94,5% 

RU Orosz Föderáció Teljes munkaidő 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem 13,4% 3,7% 8,0% 

Igen 86,6% 96,3% 92,0% 

ES Spanyolország Teljes munkaidő 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem 14,4% 3,0% 9,0% 

Igen 85,6% 97,0% 91,0% 

GB Nagy-Britannia Teljes munkaidő 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

* Magyarország,  2007.  I.fele, mintaszám: 5325 

 

Az adatbázis adatai arra mutatnak, hogy a teljes munkaidős foglalkoztatásra nemmel 

válaszolók között kivétel nélkül valamennyi Európai Uniós tagállamban nagyobb arányban 

vannak a nők, mint a férfiak, néhány országban a különbség 80-20 %-ot is eléri vagy 

meghaladja. Így pl. Belgiumban, az adatbázisban szereplő és a kérdésre nemleges választ 

adó nők 85%-a, szemben a férfiak 15%-ával, Nagy-Britanniában 84% szemben a férfiak 

16%-ával, Németországban a nők 82,5%-a szemben a férfiak 17,5%-ával nem teljes 

munkaidőben foglalkoztatott.  Csaknem ilyen magas a nem teljes munkaidőben 

foglalkoztatott nőknek az aránya Hollandiában (79,8% szemben a férfiak 20,2%-ával),  

Finnországban (72, 6% szemben a férfiak 27,4%-ával).  Megállapíthatjuk, hogy az európai 

gazdaságok közül ezeket az országokat magas fokú munkaerőpiaci rugalmasság jellemzi.      

 

Az Employment in Europe éves Eurostat elemzésben csak néhány olyan ország vonatkozó 

adatát találjuk, amelyek a WageIndicator adatbázisban is szerepelnek. Az Employment in 

Europe 2007 adatai 2005-re vonatkoznak. Az Eurostat adatokhoz képest a WageIndicator 

adatbázisban a nem teljes munkaidőben szereplők jelentősen alulreprezentáltak Nagy-

Britannia és Németország esetében, és enyhén alulreprezentáltak Spanyolország esetében. 9 

 

Eurostat adatbázis, részmunkaidőben foglalkoztatottak az összes foglalkoztatott 

százalékában, néhány országban,   2005, % 
 Nők Férfiak Összes 

DE Németország 43,8% 7,8% 24% 

ES Spanyolország 24,2% 4,5% 12,4% 

                                                
9 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/employ_2007_en.htm 
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GB Nagy-Britannia 42,4% 10,4% 25,4% 

EU-15 36,3% 7,7% 20,3% 

EU-27 31% 7,4% 17,8% 

Forrás: Employment in Europe, 2007, p. 138 

 

Érdekes a rugalmas munkaerőpiaccal jellemzett EU-s tagállamok részmunkaidős 

foglalkoztatásának jellemzőit összevetni néhány nem EU-s ország hasonló mutatójával, a nem 

teljes munkaidős női és férfi foglalkoztatás egymáshoz viszonyított arányával. Azt 

tapasztaljuk, hogy a reláció éppen fordított. Brazíliában pl. az adatbázisunk alapján a nem 

teljes munkaidőben dolgozók nagyobb hányada férfi, mint nő. Indiában a nem teljes 

munkaidőben dolgozók 19%-a nő, és 81%-a férfi (igaz, hogy a kérdésre választ adóknak 

rendkívül kis hányada, 2,2%-a válaszolt nemmel a teljes időben történő foglalkoztatásra). Az 

Orosz Föderációban fele-fele arányt képvisel a nemmel válaszoló férfiak és nők aránya.  
 
 

Teljes és nem teljes munkaidős foglalkoztatás országonként és nemek szerinti 
bontásban,%  

     

Nemi bontás 

 Nők Férfiak Összes 

Nem 54,1% 45,9% 100,0% 

Igen 32,5% 67,5% 100,0% 

AR Argentína Teljes munkaidő 

Összes 36,4% 63,6% 100,0% 

Nem 85,0% 15,0% 100,0% 

Igen 39,1% 60,9% 100,0% 

BE Belgium Teljes munkaidő 

Összes 46,1% 53,9% 100,0% 

Nem 42,3% 57,7% 100,0% 

Igen 38,6% 61,4% 100,0% 

BR Brazília Teljes munkaidő 

Összes 39,0% 61,0% 100,0% 

Nem 72,6% 27,4% 100,0% 

Igen 52,1% 47,9% 100,0% 

FI Finnország Teljes munkaidő 

Összes 53,5% 46,5% 100,0% 

Nem 82,5% 17,5% 100,0% 

Igen 34,7% 65,3% 100,0% 

DE Németország Teljes munkaidő 

Összes 39,7% 60,3% 100,0% 
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Nem 66,4% 33,6% 100,0% 

Igen 54,1% 45,9% 100,0% 

HU Magyarország* Teljes munkaidő 

Összes 55,0% 45,0% 100,0% 

Nem 18,8% 81,2% 100,0% 

Igen 19,5% 80,5% 100,0% 

IN India Teljes munkaidő 

Összes 19,5% 80,5% 100,0% 

Nem 79,8% 20,2% 100,0% 

Igen 32,0% 68,0% 100,0% 

NL Hollandia Teljes munkaidő 

Összes 43,4% 56,6% 100,0% 

Nem 65,7% 34,3% 100,0% 

Igen 51,3% 48,7% 100,0% 

PL Lengyelország Teljes munkaidő 

Összes 52,7% 47,3% 100,0% 

Nem 50,0% 50,0% 100,0% 

Igen 46,9% 53,1% 100,0% 

RU Orosz Föderáció Teljes munkaidő 

Összes 47,0% 53,0% 100,0% 

Nem 73,8% 26,2% 100,0% 

Igen 41,3% 58,7% 100,0% 

ES Spanyolország Teljes munkaidő 

Összes 43,9% 56,1% 100,0% 

Nem 84,1% 15,9% 100,0% 

Igen 49,3% 50,7% 100,0% 

GB Nagy-Britannia Teljes munkaidő 

Összes 52,5% 47,5% 100,0% 

* Magyarország,  2007.  I.fele, mintaszám: 5325 

 

A rész- vagy a nem teljes munkaidő volumene Magyarországon 

 

 

A KSH definíciója szerint a nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak körébe tartoznak azok 

„a munkáltatónál főállásban alkalmazásban álló személyek, akiknek munkavégzésre irányuló 

munkaszerződése az általánosan jellemző teljes munkaidőnél rövidebb, részmunkaidőt ír elő, 

de az havi átlagban a 60 órát meghaladja (ide tartoznak a gyes igénybevétele mellett 

részmunkaidőben foglalkoztatottak is). Itt kell számba venni azokat a munkavállalókat is, akik 

munkaviszonyban vagy bedolgozói jogviszonyban otthonukban, illetve az általuk biztosított 

helyiségben dolgoznak, a vállalkozásoknál és biztosítótársaságoknál teljesen jutalékos 

rendszerben ügynöki munkát végzők, a sorkatonai szolgálat keretében polgári szolgálatot 
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teljesítők, továbbá a mezőgazdaságban részesművelésben foglalkoztatottakat, valamint a 

munkaidejük hosszától függetlenül a szakmunkásként bérezett szakmunkástanulókat, a 

foglalkoztatott diákokat, illetve a büntetés-végrehajtási intézetek vállalkozásaiban vagy egyéb 

munkáltatóknál foglalkoztatott elítélteket.”. 

 

A KSH Nemzetgazdaság munkaügyi adatai (2000 - 2003-ig) (STADAT adatbázis) szerint a 

nem teljes munkaidős foglalkozásúak száma 2003-ban 189980 volt, amely az összes – a teljes 

és nem teljes munkaidős  – fizikai és szellemi  - foglalkozásúaknak 7%-át teszi ki.        

 

Magyarország: teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak teljes létszáma, a 

KSH STADAT adatbázis alapján, 2001-2003, fő 
 Teljes 

munkaidős 

fizikai 

foglalkozású

ak létszáma 

(fő) 

Teljes 

munkaidős 

szellemi 

foglalkozású

ak létszáma 

(fő) 

Teljes 

munkaidős 

foglalkozású, 

összes (fő) 

Nem teljes 

munkaidős 

fizikai 

foglalkozású

ak létszáma 

(fő) 

Nem teljes 

munkaidős 

szellemi 

foglalkozású

ak létszáma 

(fő) 

Nem teljes 
munkaidős 
foglalkozású
, összes (fő) 

2001. év 1447127 1113311 2560438 113114 48418 161532 

2002. év 1418417 1130450 2548867 125666 51769 177435 

2003. év 1410905 1151916 2562821 133005 56975 189980 

Forrás: KSH Stadat 

 

Magyarország: teljes és nem teljes munkaidős foglalkoztatott aránya, %, 2001-2003 
 Teljes munkaidős, % Nem teljes munkaidős, % 

2001. év 94 7 

2002. év 93 7 

2003. év 93 7 

 

Az Employment in Europe (Eurostat, 2003) szerint a magyarországi részfoglalkoztatottak 

aránya viszont mindössze 2,3% volt. Az Employment in Europe (Eurostat, 2007) szerint a 

magyarországi részmunkaidős foglalkoztatás részaránya az összes foglalkoztatotthoz 

viszonyítva 2004-2006 között nem hogy nőtt volna, hanem csökkent:: 

 

Magyarország: részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatott %-

ában 
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Év 2002 2003 2004 2005 2006 

Részmunkaidős 

foglalkoztatottak 

az összes  

foglalkoztatott 

%-ában 

3,6% 4,4% 4,7% 4,1% 4,0% 

Forrás: Employment in Europe (Eurostat, 2007) 

 

A BérBarométer adatbázis 5000-es mintája a KSH STADAT adatbázis értékével egyezik 

meg: a mintában szereplő sokaság 7,2%-a vallotta azt, hogy nem teljes munkaidőben 

dolgozik.  

 

A BérBarométer 10000-es adatbázisban ugyanakkor a mintában szereplők 5 %-a dolgozik 

nem teljes munkaidőben, közöttük a nők részaránya enyhén meghaladja a férfiakét: 5,8% 

szemben a férfiak 4,2%-ával.  Az 5000-es adatbázisban is meghaladja a nem teljes 

munkaidőben dolgozó nők részaránya a férfiakét, 8,7% szemben a 4,7 %-kal.    

 
Magyarország, 10000-es adatbázis, Teljes munkaidőben dolgozik? , fő  

Magyarország  neme 

  nő férfi Összes 

igen 5195 4169 9364 

nem 317 185 502 

teljes munkaidőben 

dolgozik? 

Összes 5512 4354 9866 

Forrás: BérBarométer adatbázis, 10000-es minta 

 
Magyarország, 10000-es adatbázis, Teljes munkaidőben dolgozik? , %  

  neme 

  nő férfi Összes 

igen 94,2% 95,8% 94,9% 

nem 5,8% 4,2% 5,1% 

teljes munkaidőben 

dolgozik? 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: BérBarométer adatbázis, 10000-es minta 
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Arra a kérdésre, hogy vajon mindig részmunkaidőben dolgozott-e a válaszoló, Belgium, 

Hollandia és Spanyolország tekintetében kaphatunk – nemi bontásban is - értékelhető 

válaszokat.  

 

Annak ellenére, hogy a részmunkaidő a legelterjedtebbnek Belgiumban és Hollandiában 

bizonyul, arra a kérdésre, hogy „Mindig részmunkaidőben dolgozott?” „igennel” a spanyolok 

válaszoltak: azaz a részmunkaidőben dolgozók csaknem 40%-ának nem is volt teljes 

munkaidős állása. Ha nemi bontásban nézzük, azt látjuk, hogy a részmunkaidőben dolgozó 

nőknek kissé alacsonyabb hányada - 38,4%-a – mondhatta el magáról azt, hogy mindig 

részmunkaidőben dolgozott, mint a férfiakénak. A részmunkaidőben dolgozó férfiak 40,6%-a 

dolgozott mindig ilyen formában.  Ez a magas arány arra utal, hogy Spanyolországban 

meglehetősen nehéz átkerülni a részmunkaidős munkavégzésből a teljes munkaidősbe, és ez 

nemtől független. 

 

Kedvezőbb a helyzet ebben a tekintetben Belgiumban és Hollandiában (ahol viszont- mint az 

előzőekben láttuk – a részmunkaidős (vagy más szóval nem teljes munkaidős) foglalkoztatás 

jóval nagyobb számosságú csoportot érint, mint Spanyolországban. Belgiumban a kérdésre 

válaszolók 17%-a, Hollandiában ennél magasabb hányaduk, 31,5% vallotta úgy, hogy mindig 

részmunkaidőben dolgozott. Belgiumban a nők nagyobb hányada volt „bezárva” a 

részmunkaidős foglalkoztatási formába, 17,7%-uknak volt mindig részmunkaidős 

munkahelye, miközben a férfiak esetében ez az arány csupán 13%. Hollandiában 

kiegyensúlyozott a férfiak és nők aránya ebben a tekintetben, mind a nők, mind a férfiak 31% 

körüli hányada vallotta úgy, hogy mindig részmunkaidőben dolgozott. 

   

Úgy tűnik, a rugalmas munkaerőpiac rugalmas jellege ebben az esetben arra is vonatkozik, 

hogy a munkavállalók ne legyenek beszorítva egyik vagy másik fajta foglalkoztatási 

formába, legyen átmeneti lehetőség egyebek mellett a rész-és a teljes munkaidőben történő 

foglalkoztatási formák között.   

 

 
Mindig részmunkaidőben dolgozott 

      

Ország Nem 
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 Nők Férfiak Együtt 

Nem 1520 275 1795 

Igen 327 41 368 

BE Belgium  

Összes 1847 316 2163 

Nem 11408 2722 14130 

Igen 5260 1252 6512 

NL Hollandia  

Összes 16668 3974 20642 

Nem 474 161 635 

Igen 295 110 405 

ES Spanyolország  

Összes 769 271 1040 

 

    
Mindig részmunkaidőben dolgozott, nemmel és igennel válaszolók százalékos megoszlása 

 

Nem 

Ország Nők Férfiak Együtt 

Nem 82,3% 87,0% 83,0% 

Igen 17,7% 13,0% 17,0% 

BE Belgium  

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem 68,4% 68,5% 68,5% 

Igen 31,6% 31,5% 31,5% 

NL Hollandia  

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem 61,6% 59,4% 61,1% 

Igen 38,4% 40,6% 38,9% 

ES Spanyolország  

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Egy sajátos jelenség: a mini-job Németországban 

 

Németország esetében az un. mini-munkával (mini-job) rendelkezőkről kapunk adatokat. (A 

mini-munka nem a munkaidőhöz kötött fogalom, hanem a keresethez.  
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Mini-munkának nevezik az olyan munkát, amely esetében a kapott havi bér nem éri el a 400 

eurót. Mini és midi munkának nevezik a havi 400-800 euró közötti keresetet nyújtó 

munkákat.) 

Az un. mini-job vagy a kis jövedelmet biztosító aprómunkák Németországban terjedt el, 

meghatározhatjuk úgy is, mint az alkalmi vagy rész-munkavállalás egy formája.  A mini-job 

jellemzője, hogy egy bizonyos érték-és időhatárig a munkaadókat és munkavállalókat sújtó 

terhek alacsonyabbak. Így 1999-ig pl., ha a munkavállaló havi bére nem haladta meg a 630 

dm-ét és a munkaideje nem volt több mint heti 15 óra, nem kellett TB-t fizetni, a 

munkáltatónak mindössze 23% átalányadót kellett fizetnie. Ennek a foglalkoztatási módnak 

az árnyoldala viszont az volt, hogy nem jelentett önálló biztosítotti státuszt, tehát csak 

olyanoknak volt megoldás, akik valamilyen más viszonyukból kifolyólag (diák, nyugdíjas, 

egyéb főállás) biztosítottak voltak. A kilencvenes évek végére nagymértékben elterjedt ez a 

foglalkoztatási forma (6,5 millió). 2002-ben – nem utolsósorban a TB bevételekre kifejtett 

negatív hatás miatt az un. Hartz Bizottság javaslatot dolgozott ki, amely alapján a mini-job 

három típusát határozták meg: mini-job a háztartásokban, 500 eurós jövedelem korláttal, 

időkorlát nélkül; a munkáltatónak (magánháztartás) – 12%-os közterhet kell fizetnie, a 

munkavállalónak csak nyugdíj jogszerző időt biztosít. Nem magánháztartás esetén a mini-

jobbal rendelkező legfeljebb 400 eurót kereshet, 25%-os munkáltatói közteherrel, egy éven 

belül legfeljebb 2 hónapot vagy 50 munkanapot engedve.  (Frey (2008))  Az aprómunkát 

tartalmazó reform 2003. április elsején lépett életbe. A főmunkaviszonnyal rendelkezők 

főmunkájuk mellett vállalhatnak 400 eurós mellékfoglalkozást, amely mentes a szociális 

járuléktól. 

 

A WageIndicator adatbázisban szereplő német minta 4%-a rendelkezett un. mini-vagy midi- 

job-bal. Jóval magasabb e tekintetben a nők aránya, mint a férfiaké, a nők 7%-a nyilatkozott 

mini- vagy midi job-ról, a férfiaknak pedig mindössze 3%-a. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Úgynevezett mini-munkával rendelkezik 
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Nem 

Ország Nők Férfiak Együtt 

Nem mini vagy midi 

munkával rendelkezik 
5138 8430 13568 

Mini-/midi-munka (400/800 

euró) 
119 52 171 

Mini-munka (max 400 euró) 280 169 449 

Németország  

Összes 5537 8651 14188 

 
Úgynevezett mini-munkával rendelkezők és nem rendelkezők, százalékos arány 

 

Nem 

Ország Nők Férfiak Együtt 

Nem mini vagy midi 

munkával rendelkezik 
93% 97% 

96% 

Mini-/midi-munka (400/800 

euró) 
2% 1% 

1% 

Mini-munka (max 400 euró) 5% 2% 3% 

Németország  

Összes 100% 100% 100% 

 

A részmunkaidő, mint feltétel az új munkahely keresésénél 

 
A részmunkaidő fontos feltétel az új munka keresésénél, fő 

      

Neme 

Ország Nők Férfiak Összes 

Egyáltalán nem 

fontos 

 

66 76 142 

Nem igen fontos 10 15 25 

Közepesen fontos 39 28 67 

Fontos 32 14 46 

Magyarország*  

Nagyon fontos 25 10 35 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja 
H005 EQUAL projekt  

 48 

  Összesen 172 143 315 

Egyáltalán nem 

fontos 

 

4558 11700 16258 

Nem igen fontos 2418 3698 6116 

Közepesen fontos 5292 5142 10434 

Fontos 3486 2086 5572 

Nagyon fontos 6040 1842 7882 

Hollandia  

Összesen 21794 24468 46262 

* Magyarország,  2007,  BérBarométer adatbázis on-line kitöltött kérdőívek (Megjegyezzük, hogy ez a 

kérdés nem szerepelt a BérBarométer papír alapú kérdőívében, csak az on-line kérdőívben.  

 

Az új munka keresésénél számos feltétel jelentkezhet. Az adatbázis létrehozásának alapjául 

szolgáló kérdőív az egyik ilyen feltételként a részmunkaidőre kérdez rá, azaz fontos-e az j 

munka keresésénél az, hogy lehessen részidőben is dolgozni az adott munkahelyen? Ötös 

skálán értékelhetjük a válaszokat, amelyek az „egyáltalán nem fontostól” terjedhetnek a 

„nagyon fontosig”.   

Hollandiában és meglepő módon, Magyarországon is a kérdésre választ adók egynegyede 

tartja nagyon fontosnak és fontosnak a részmunkaidőt, mint lehetőséget. Magyarországon 

viszont a válaszolók jóval nagyobb hányada, 45%-a nem tartja egyáltalán fontosnak ezt a 

lehetőséget, Hollandiában csupán 35%-uk.  

Ha nemi bontásban vizsgáljuk a kérdésre adott válaszok megoszlását, azt tapasztaljuk, hogy 

Hollandiában a nők jóval nagyobb arányban – 44%- vélik úgy, hogy a részmunkaidő az új 

munka keresésénél nagyon fontos, illetve fontos szempont, miközben a férfiaknak csak 16%-a 

van ugyanezen a véleményen. Hasonlóképpen, a nőknek jóval kisebb hányada tartja 

Hollandiában egyáltalán nem fontosnak ezt a szempontot (21%), miközben a férfiak 48%-

a.szerint egyáltalán nem fontos ez a lehetőség.  

Magyarországon a nőknek jóval nagyobb hányada nem tartja egyáltalán fontosnak a 

részmunkaidő lehetőségét, mint Hollandiában (38,4%-a), a férfiaknak pedig 53%-a szerint ez 

egyáltalán nem fontos szempont. Magyarországon is a nők tartják fontosabbnak a 

részmunkaidőben végzett munka lehetőségét. A magyar válaszoló nők egyharmada tartja 

nagyon fontosnak és fontosnak feltételnek a részmunkaidőt új munka keresésénél, szemben a 

férfiak17%-ával.  
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A részmunkaidő, mint  feltétel az új munka keresésénél, %-os megoszlás 

      

Neme 

Ország Nők Férfiak Együtt 

Egyáltalán nem 

fontos 

 

38,4% 53,1% 45,1% 

Nem igen fontos 5,8% 10,5% 7,9% 

Közepesen fontos 22,7% 19,6% 21,3% 

Fontos 18,6% 9,8% 14,6% 

Nagyon fontos 14,5% 7,0% 11,1% 

Magyarország  

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

Egyáltalán nem 

fontos 

 

20,9% 47,8% 35,1% 

Nem igen fontos 11,1% 15,1% 13,2% 

Közepesen fontos 24,3% 21,0% 22,6% 

Fontos 16,0% 8,5% 12,0% 

Nagyon fontos 27,7% 7,5% 17,0% 

Hollandia  

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

* Magyarország,  2007.  BérBarométer adatbázis, on-line kitöltött kérdőívek 

 

 

 

 

 

 

A munkaidő hossza, mint tárgyalási alap 

 
Minimum vagy maximum munkaórákban történő megállapodás, fő 

      

Neme 

 Nők Férfiak Együtt 
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 minimum és/vagy maximum 75 143 218 

minimum 103 342 445 

Argentina  

maximum 72 100 172 

    

 minimum és/vagy maximum 96 112 208 

minimum 211 268 479 

BE Belgium 

 

 

maximum 104 57 161 

    

 minimum és/vagy maximum 172 319 491 

minimum 230 599 829 

BR Brazília  

maximum 126 281 407 

    

 minimum és/vagy maximum 580 1203 1783 

minimum 1058 2139 3197 

DE Németország  

maximum 290 369 659 

    

 minimum és/vagy maximum 864 386 1250 

minimum 1245 728 1973 

NL  Hollandia  

maximum 535 322 857 

 minimum és/vagy maximum 2 8 10 

minimum 20 20 40 

RU Orosz Föderáció  

maximum 0 4 4 

    

 minimum és/vagy maximum 96 211 307 

minimum 143 325 468 

ES Spanyolország  

maximum 159 304 463 

    

 minimum és/vagy maximum 374 242 616 

minimum 548 466 1014 

maximum 260 170 430 

GB Nagy-Britannia  

    

 

Azokban az esetekben, amelyekben vagy  minimális vagy, maximális munkaórák 

meghatározására kerül sor, a legtöbb országban jóval gyakrabban fordul elő a minimális, mint 

a maximális munkaidőben történő megállapodás. Ez a helyzet  Nagy-Britanniában, 
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Hollandiában, Németországban és Belgiumban. Aránylag sok munkavállaló esetében történt 

mind a minimális, mind a maximális munkaidőben történő megállapodás Németországban, 

Hollandiában és Nagy-Britanniában. 

 

Elégedettség a munkaidővel  

 

 

Rövidebb vagy hosszabb munkahetet szeretne? fő 

      

Neme 

Ország Nők Férik Együtt 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
3779 4871 8650 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
1767 1683 3450 

Több munkaórát szeretnék 456 288 744 

BE Belgium  

Összes 6002 6842 12844 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
348 829 1177 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
238 426 664 

Több munkaórát szeretnék 16 40 56 

BR Brazília  

Összes 602 1295 1897 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
22083 36973 59056 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
13127 18259 31386 

Több munkaórát szeretnék 3262 3417 6679 

DE Németország  

Összes 38472 58649 97121 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
1963 1594 3557 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
816 675 1491 

Több munkaórát szeretnék 111 95 206 

HU Magyarország  

Összes 2890 2364 5254 
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Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
23278 33503 56781 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
10507 12626 23133 

Több munkaórát szeretnék 4917 3031 7948 

NL Hollandia  

Összes 38702 49160 87862 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
2381 2598 4979 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
2881 3773 6654 

Több munkaórát szeretnék 389 212 601 

ES Spanyolország  

Összes 5651 6583 12234 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
11776 10452 22228 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
6540 6014 12554 

Több munkaórát szeretnék 1178 1146 2324 

GB Nagy-Britannia  

Összes 19494 17612 37106 

 

A munkaórával való elégedettség szintén jelzés értékű a részmunkaidő esetleges 

népszerűségét illetően. Spanyolország kivételével a felmérésben szereplő országok 

mintájában szereplők 60- és csaknem 70%-a elégedett a munkaidejével, nem szeretne se 

rövidebb, se hosszabb munkahetet. Spanyolországban nagyon alacsony az elégedettségi szint, 

mindössze 40%-os. A spanyol mintában szereplők és a kérdésre válaszolók csaknem 55 %-az 

azt szeretné, ha a heti munkaideje csökkenne. Magyarországon az elégedettség magas, a 

válaszolók 68%-a nem szeretne se rövidebb, se hosszabb munkahetet, és csak 28%-uk véli 

úgy, hogy szívesen venné, ha csökkenne a munkahete.  

 

Mi a helyzet, ha nemi bontásban vizsgáljuk meg a válaszokat? 

AZ EU-tagállamokat vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy Belgiumban, Németországban és 

Hollandiában a nők nagyobb hányada szeretne rövidebb munkaidőt, mint a férfiaké. 

Ugyanakkor Spanyolországban fordított a viszony, a nők 51%-a, a férfiaknak viszont 57%-a 

szeretne rövidebb munkahetet.  Nagy-Britanniában és Magyarországon nagyjából hasonló a 

férfiak és nők aránya a rövidebb munkaidő preferenciáját illetően. 
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Valamennyi országban a legkevesebben a hosszabb munkahetet szeretnék. Ugyanakkor a 

tipikusan női részmunkaidős foglalkoztatás által jellemzett országokban a nők nagyobb 

arányban szeretnének hosszabb munkahetet, mint a férfiak.  Így pl. Belgiumban a nők 7,6%-a, 

míg a férfiaknak csupán 4,2%-a szeretne hosszabb munkahetet. Ugyanez a helyzet 

Németországban: a nők 8,5%-a és a férfiaknak csak 5,8%-a szavaz a hosszabb munkahétre. 

Hollandiában a nők 12,7%-a, a férfiaknak viszont csupán 6%-a szeretne több munkaórát. 

Spanyolországban a nők 6,9%-a férfiaknak pedig csak 3,2%-a vélekedik így. 

Kiegyensúlyozottabb a helyzet Nagy-Britanniában, ahol mind a férfiak és mind a nők 6-6%-a 

szeretne többet dolgozni. Magyarországon is közel azonos a több munkaórát óhajtó 

válaszolók aránya, csaknem 4%. Megállapíthatjuk tehát, hogy a magas részmunkaidős 

foglalkoztatottság által jellemzett országokban jóval nagyobb – esetenként duplája - a több 

heti munkaórát szívesen vevő nők aránya, mint a férfiaké. Valójában ez is azt sugallja, hogy a 

részmunkaidős foglalkoztatás elterjeszthető, azonban biztosítani kell a teljes munkaidős 

foglalkoztatásba való visszatérés lehetőségét.   

 

Rövidebb vagy hosszabb munkahetet szeretne? % 

      

Neme 

Ország Nő Férfi Együtt 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
63,0% 71,2% 67,3% 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
29,4% 24,6% 26,9% 

Több munkaórát szeretnék 7,6% 4,2% 5,8% 

BE Belgium  

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
57,8% 64,0% 62,0% 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
39,5% 32,9% 35,0% 

Több munkaórát szeretnék 2,7% 3,1% 3,0% 

BR Brazília  

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

DE Németország  Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
57,4% 63,0% 60,8% 
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Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
34,1% 31,1% 32,3% 

Több munkaórát szeretnék 8,5% 5,8% 6,9% 

  

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
67,9% 67,4% 67,7% 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
28,2% 28,6% 28,4% 

Több munkaórát szeretnék 3,8% 4,0% 3,9% 

HU Magyarország  

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
60,1% 68,2% 64,6% 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
27,1% 25,7% 26,3% 

Több munkaórát szeretnék 12,7% 6,2% 9,0% 

NL Hollandia  

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
42,1% 39,5% 40,7% 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
51,0% 57,3% 54,4% 

Több munkaórát szeretnék 6,9% 3,2% 4,9% 

ES Spanyolország  

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
60,4% 59,3% 59,9% 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
33,5% 34,1% 33,8% 

Több munkaórát szeretnék 6,0% 6,5% 6,3% 

GB Nagy-Britannia  

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Rövidebb vagy hosszabb munkahetet szeretne?, % 

     

Neme 

Ország Nő Férfi Összes 

BE Belgium  Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
43,7% 56,3% 100,0% 
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Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
51,2% 48,8% 100,0% 

Több munkaórát szeretnék 61,3% 38,7% 100,0% 

  

Összes 46,7% 53,3% 100,0% 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
29,6% 70,4% 100,0% 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
35,8% 64,2% 100,0% 

Több munkaórát szeretnék 28,6% 71,4% 100,0% 

BR Brazília  

Összes 31,7% 68,3% 100,0% 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
37,4% 62,6% 100,0% 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
41,8% 58,2% 100,0% 

Több munkaórát szeretnék 48,8% 51,2% 100,0% 

DE Németország  

Összes 39,6% 60,4% 100,0% 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
55,2% 44,8% 100,0% 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
54,7% 45,3% 100,0% 

Több munkaórát szeretnék 53,9% 46,1% 100,0% 

HU Magyarország  

Összes 55,0% 45,0% 100,0% 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
41,0% 59,0% 100,0% 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
45,4% 54,6% 100,0% 

Több munkaórát szeretnék 61,9% 38,1% 100,0% 

NL Hollandia  

Összes 44,0% 56,0% 100,0% 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
47,8% 52,2% 100,0% 

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
43,3% 56,7% 100,0% 

Több munkaórát szeretnék 64,7% 35,3% 100,0% 

ES Spanyolország  

Összes 46,2% 53,8% 100,0% 

Nem, elégedett vagyok a 

jelenlegi hosszal 
53,0% 47,0% 100,0% 

GB Nagy-Britannia  

Kevesebb munkaórát 

szeretnék 
52,1% 47,9% 100,0% 
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Több munkaórát szeretnék 50,7% 49,3% 100,0%   

Összes 52,5% 47,5% 100,0% 

 

 

A részmunkaidőben történő munkavállalás motivációi az adatbázis szerint az 
egyes országokban 

 

A WageIndicator adatbázis létrehozását szolgáló kérdőív rákérdez arra, hogy miért kívánatos 

a válaszoló számára  az, hogy részmunkaidőben dolgozzon.  

 
Részmunkaidő a háztartásvezetés miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 1456 286 1742 

igen 382 21 403 

BE Belgium Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 1838 307 2145 

nem 48 86 134 

igen 14 4 18 

BR Brazília Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 62 90 152 

nem 1155 419 1574 

igen 86 14 100 

FI Finnország Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 1241 433 1674 

nem 6693 1614 8307 

igen 1624 98 1722 

DE Németország Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 8317 1712 10029 

nem 13696 3630 17326 

igen 2884 221 3105 

NL Hollandia Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 16580 3851 20431 

nem 356 146 502 

igen 26 4 30 

PL Lengyelország Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 382 150 532 

nem 681 246 927 ES Spanyolország Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt igen 50 8 58 
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  együtt 731 254 985 

nem 2414 528 2942 

igen 386 8 394 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 2800 536 3336 

 

Hipotézisünk szerint a részmunkaidőt a nők főleg a háztartás vezetése és a gyermekgondozás 

miatt vállalják.  Az adatbázis szerint Belgiumban és Németországban vállalják a legtöbben a 

részmunkaidő a háztartás ellátása miatt. A nők jóval nagyobb arányban, mint a férfiak: 

Belgiumban a kérdésre választ adó nők 21%-a válaszolt igennel, Németországban is a 

kérdésre pozitíven válaszoló nők csaknem 20%-az a háztartás gondjai miatt tartja 

kívánatosnak ezt a megoldást, s Hollandiában is 17% az arányuk. Jóval alacsonyabb 

arányban, de meglepő módon a férfiak egy része is a háztartásvezetéssel indokolta a 

részmunkaidős munkavégzést: Belgiumban az erre a kérdésre igennel válaszoló férfiak 6,8%-

a,   Hollandiában és Németországban 5,7-5,7 %-uk preferálja a részmunkaidős foglalkoztatást 

a háztartásvezetés miatt.  Tehát a részmunkaidőnek a háztartásvezetés miatti motivációja 

bár nagyságrendekkel nagyobb arányban jelenik meg a nőknél, de már a férfiak 

esetében is előfordul.     

 
  Részmunkaidő a háztartásvezetés miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 79,2% 93,2% 81,2% 

igen 20,8% 6,8% 18,8% 

BE Belgium Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 77,4% 95,6% 88,2% 

igen 22,6% 4,4% 11,8% 

BR Brazília Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 93,1% 96,8% 94,0% 

igen 6,9% 3,2% 6,0% 

FI Finnország Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 80,5% 94,3% 82,8% 

igen 19,5% 5,7% 17,2% 

DE Németország Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 
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nem 82,6% 94,3% 84,8% 

igen 17,4% 5,7% 15,2% 

NL Hollandia Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 93,2% 97,3% 94,4% 

igen 6,8% 2,7% 5,6% 

PL Lengyelország Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 93,2% 96,9% 94,1% 

igen 6,8% 3,1% 5,9% 

ES Spanyolország Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 86,2% 98,5% 88,2% 

igen 13,8% 1,5% 11,8% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Részmunkaidő a háztartásvezetés miatt 

     

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 83,6% 16,4% 100,0% 

igen 94,8% 5,2% 100,0% 

BE Belgium Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 85,7% 14,3% 100,0% 

nem 35,8% 64,2% 100,0% 

igen 77,8% 22,2% 100,0% 

BR Brazília Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 40,8% 59,2% 100,0% 

nem 73,4% 26,6% 100,0% 

igen 86,0% 14,0% 100,0% 

FI Finnország Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 74,1% 25,9% 100,0% 

nem 80,6% 19,4% 100,0% 

igen 94,3% 5,7% 100,0% 

DE Németország Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 82,9% 17,1% 100,0% 

nem 79,0% 21,0% 100,0% 

igen 92,9% 7,1% 100,0% 

NL Hollandia Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 81,2% 18,8% 100,0% 

nem 70,9% 29,1% 100,0% PL Lengyelország Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt igen 86,7% 13,3% 100,0% 
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  együtt 71,8% 28,2% 100,0% 

nem 73,5% 26,5% 100,0% 

igen 86,2% 13,8% 100,0% 

ES Spanyolország Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 74,2% 25,8% 100,0% 

nem 82,1% 17,9% 100,0% 

igen 98,0% 2,0% 100,0% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő a 

háztartásvezetés miatt 

együtt 83,9% 16,1% 100,0% 

 

A hipotézisünk szerint a részmunkaidő elsősorban a gyermeket nevelő nőknek kedvez, 

eszerint döntően ebben az esetben is főleg a nők élnek ezzel a lehetőséggel.  

 
Részmunkaidő gyermekgondozás miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 789 261 1050 

igen 1049 46 1095 

BE Belgium Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 1838 307 2145 

nem 56 86 142 

igen 6 4 10 

BR Brazília Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 62 90 152 

nem 953 413 1366 

igen 288 20 308 

FI Finnország Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 1241 433 1674 

nem 3822 1464 5286 

igen 4495 248 4743 

DE Németország Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 8317 1712 10029 

nem 7863 2706 10569 

igen 8717 1145 9862 

NL Hollandia Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 16580 3851 20431 

nem 332 150 482 

igen 50 0 50 

PL Lengyelország Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 382 150 532 

nem 521 241 762 ES Spanyolország Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt igen 210 13 223 
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  együtt 731 254 985 

nem 1210 518 1728 

igen 1590 18 1608 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 2800 536 3336 

 

Belgiumban a részmunkaidőben történő munkavégzés motivációjával kapcsolatban választ 

adó nők csaknem 60 %-a a gyermekgondozás miatt tartja fontosnak a részmunkaidős 

foglalkoztatást, Nagy-Britanniában a nők 57%-a, Németországban 54%-a, Hollandiában pedig 

53%-a vélekedik ugyanígy.  

 

A belga, holland, brit és német nők véleménye erősen különbözik a felmérésben szereplő több 

országbeli nők véleményétől. Spanyolországban a nőknek csupán 29%-a, Finnországban 

23%-a, Lengyelországban még kisebb hányaduk, mindössze 13%-a szerint a 

részmunkaidőben történő foglalkoztatás fő motivációja a gyermekek ellátása. Érdekességképp 

jegyezzük csak meg, hogy Brazíliában a felmért nőknek mindössze 10%-a véli úgy, hogy 

részmunkaidőben a gyermekek miatt jó dolgozni. 

 

 Hollandia kiemelkedik a többi ország közül olyan szempontból, hogy a férfiaknak is csaknem 

egyharmada véli úgy, hogy a részmunkaidőben történő munkavégzése a gyermekek nevelése 

miatt fontos. Nem éri ugyan el a holland szintet, de Belgiumban és Németországban is 

relatíve magas a gyermekgondozás miatt részmunkát vállaló férfiak aránya, 15%-15%. 

Meglepően alacsony azonban ez az arány a férfiakat illetően Nagy-Britanniában és 

Finnországban. Egyetlen férfi sem jelölte fontosnak a részmunkaidőt, mint a 

gyermekgondozás szempontjából fontos lehetőséget Lengyelországban.  

 

Az adatbázisban szereplő minta alapján megállapíthatjuk, hogy – meglepő módon – 

Finnországban és Nagy-Britanniában a hagyományos családmodell dominál, szemben 

Hollandiával és valamivel kisebb mértékben Belgiummal és Németországgal, ahol a férfiak 

számára is fontos motivációs tényező a gyermeknevelés megoldása a részmunkaidőben 

történő munkavállalás során. Ezen adatok szerint a nők és férfiak esélyegyenlősége 

szempontjának – úgy tűnik – a holland családmodell felel meg leginkább.  

 

Hipotézisünk csak részben bizonyult igaznak. Megállapíthatjuk, hogy valóban, a rugalmas 

munkaerőpiac által jellemzett, magasan fejlett EU-s tagállamokban a munkaerőpiaci 
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rugalmasságnak a részmunkaidős foglalkoztatással elért része főleg a nők gyermeknevelési 

motivációinak köszönhető. A felmért motivációk közül - a fejlett EU-s tagállamokban -  ez a 

legmarkánsabb motiváció. Ugyanakkor pl. az új EU-s tagállamban, Lengyelországban -

Brazíliához hasonlóan – az ezzel a motivációval rendelkező nők aránya csupán 10% körüli. 

Feltételezhetően, hogy ennek oka vagy a hagyományos családmodellben található (Brazília), 

vagy abban hogy a szocializmusban kiépült gyermekintézmények most is működnek 

(Lengyelország).    

 
Részmunkaidő gyermekgondozás miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 42,9% 85,0% 49,0% 

igen 57,1% 15,0% 51,0% 

BE Belgium Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 90,3% 95,6% 93,4% 

igen 9,7% 4,4% 6,6% 

BR Brazília Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 76,8% 95,4% 81,6% 

igen 23,2% 4,6% 18,4% 

FI Finnország Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 46,0% 85,5% 52,7% 

igen 54,0% 14,5% 47,3% 

DE Németország Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 47,4% 70,3% 51,7% 

igen 52,6% 29,7% 48,3% 

NL Hollandia Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 86,9% 100,0% 90,6% 

igen 13,1%  9,4% 

PL Lengyelország Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 71,3% 94,9% 77,4% 

igen 28,7% 5,1% 22,6% 

ES Spanyolország Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 
nem 43,2% 96,6% 51,8% 
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igen 56,8% 3,4% 48,2%   

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Részmunkaidő gyermekgondozás miatt 

     

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 75,1% 24,9% 100,0% 

igen 95,8% 4,2% 100,0% 

BE Belgium Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 85,7% 14,3% 100,0% 

nem 39,4% 60,6% 100,0% 

igen 60,0% 40,0% 100,0% 

BR Brazília Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 40,8% 59,2% 100,0% 

nem 69,8% 30,2% 100,0% 

igen 93,5% 6,5% 100,0% 

FI Finnország Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 74,1% 25,9% 100,0% 

nem 72,3% 27,7% 100,0% 

igen 94,8% 5,2% 100,0% 

DE Németország Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 82,9% 17,1% 100,0% 

nem 74,4% 25,6% 100,0% 

igen 88,4% 11,6% 100,0% 

NL Hollandia Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 81,2% 18,8% 100,0% 

nem 68,9% 31,1% 100,0% 

igen 100,0%  100,0% 

PL Lengyelország Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 71,8% 28,2% 100,0% 

nem 68,4% 31,6% 100,0% 

igen 94,2% 5,8% 100,0% 

ES Spanyolország Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 74,2% 25,8% 100,0% 

nem 70,0% 30,0% 100,0% 

igen 98,9% 1,1% 100,0% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő 

gyermekgondozás miatt 

együtt 83,9% 16,1% 100,0% 
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Részmunkaidő tanulás miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együt 

nem 1767 280 2047 

igen 71 27 98 

BE Belgium Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 1838 307 2145 

nem 42 52 94 

igen 20 38 58 

BR Brazília Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 62 90 152 

nem 1022 329 1351 

igen 219 104 323 

FI Finnország Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 1241 433 1674 

nem 7853 1394 9247 

igen 464 318 782 

DE Németország Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 8317 1712 10029 

nem 14413 2852 17265 

igen 2167 999 3166 

NL Hollandia Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 16580 3851 20431 

nem 238 82 320 

igen 144 68 212 

PL Lengyelország Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 382 150 532 

nem 509 128 637 

igen 222 126 348 

ES Spanyolország Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 731 254 985 

nem 2428 374 2802 

igen 372 162 534 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 2800 536 3336 

 

 

 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja 
H005 EQUAL projekt  

 64 

Az adatbázisban szereplő és a kérdésre válaszolók a tanulást, továbbképzést, mint motivációt 

legnagyobb arányban, Lengyelországban jelölték meg (csaknem 40%). De csaknem ilyen 

magas a képzés, tanulás miatt csak részmunkaidőben dolgozók aránya Brazíliában (38%) és 

Spanyolországban (30%). Közepes erősségűnek tekinthető ez a motiváció (15-20%) 

Finnországban, Hollandiában ás Nagy-Britanniában. A legkevésbé motiválja ez az embereket 

Belgiumban (5%) és Németországban (8%). Ha nemi bontásban nézzük a motiváció 

erősségét, Spanyolországban a férfiak csaknem fele a tanulás miatt vállal csupán 

részmunkaidős állást, Lengyelországban 45 %-uk, Nagy-Britanniában pedig 30%-uk. A nők 

esetében ez a motiváció jóval gyengébb.  

 

 
Részmunkaidő tanulás miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 96,1% 91,2% 95,4% 

igen 3,9% 8,8% 4,6% 

BE Belgium Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 67,7% 57,8% 61,8% 

igen 32,3% 42,2% 38,2% 

BR Brazília Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 82,4% 76,0% 80,7% 

igen 17,6% 24,0% 19,3% 

FI Finnország Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 94,4% 81,4% 92,2% 

igen 5,6% 18,6% 7,8% 

DE Németország Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 86,9% 74,1% 84,5% 

igen 13,1% 25,9% 15,5% 

NL Hollandia Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 62,3% 54,7% 60,2% 

igen 37,7% 45,3% 39,8% 

PL Lengyelország Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

ES Spanyolország Részmunkaidő tanulás miatt nem 69,6% 50,4% 64,7% 
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igen 30,4% 49,6% 35,3%   

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 86,7% 69,8% 84,0% 

igen 13,3% 30,2% 16,0% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 
Részmunkaidő tanulás miatt 

     

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 86,3% 13,7% 100,0% 

igen 72,4% 27,6% 100,0% 

BE Belgium Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 85,7% 14,3% 100,0% 

nem 44,7% 55,3% 100,0% 

igen 34,5% 65,5% 100,0% 

BR Brazília Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 40,8% 59,2% 100,0% 

nem 75,6% 24,4% 100,0% 

igen 67,8% 32,2% 100,0% 

FI Finnország Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 74,1% 25,9% 100,0% 

nem 84,9% 15,1% 100,0% 

igen 59,3% 40,7% 100,0% 

DE Németország Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 82,9% 17,1% 100,0% 

nem 83,5% 16,5% 100,0% 

igen 68,4% 31,6% 100,0% 

NL Hollandia Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 81,2% 18,8% 100,0% 

nem 74,4% 25,6% 100,0% 

igen 67,9% 32,1% 100,0% 

PL Lengyelország Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 71,8% 28,2% 100,0% 

nem 79,9% 20,1% 100,0% 

igen 63,8% 36,2% 100,0% 

ES Spanyolország Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 74,2% 25,8% 100,0% 
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nem 86,7% 13,3% 100,0% 

igen 69,7% 30,3% 100,0% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő tanulás miatt 

együtt 83,9% 16,1% 100,0% 

 

 

 

 
Részmunkaidő saját magára szánt több idő miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 1352 152 1504 

igen 486 155 641 

BE Belgium Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 1838 307 2145 

nem 44 84 128 

igen 18 6 24 

BR Brazília Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 62 90 152 

nem 1080 364 1444 

igen 161 69 230 

FI Finnország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 1241 433 1674 

nem 6905 1321 8226 

igen 1412 391 1803 

DE Németország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 8317 1712 10029 

nem 11556 2702 14258 

igen 5024 1149 6173 

NL Hollandia Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 16580 3851 20431 

nem 348 130 478 

igen 34 20 54 

PL Lengyelország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 382 150 532 

nem 661 205 866 

igen 70 49 119 

ES Spanyolország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 731 254 985 

nem 2264 418 2682 GB Nagy-Britannia Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt igen 536 118 654 
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Részmunkaidő saját magára szánt több idő miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 1352 152 1504 

igen 486 155 641 

BE Belgium Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 1838 307 2145 

nem 44 84 128 

igen 18 6 24 

BR Brazília Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 62 90 152 

nem 1080 364 1444 

igen 161 69 230 

FI Finnország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 1241 433 1674 

nem 6905 1321 8226 

igen 1412 391 1803 

DE Németország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 8317 1712 10029 

nem 11556 2702 14258 

igen 5024 1149 6173 

NL Hollandia Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 16580 3851 20431 

nem 348 130 478 

igen 34 20 54 

PL Lengyelország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 382 150 532 

nem 661 205 866 

igen 70 49 119 

ES Spanyolország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 731 254 985 

nem 2264 418 2682 

igen 536 118 654 

  együtt 2800 536 3336 
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A részmunkaidő lehetőséget nyújt egy újfajta életminőség megvalósítására is, 

amennyiben persze az így megkereshető jövedelem megfelelő. A WageIndicator 

adatbázis mintájában szereplők meglepően nagy arányban  választják a 

részmunkaidőt azért, hogy jusson saját magukra elegendő idő: a belgák és 

hollandok csaknem 30%-a,  a britek 20%-a és a németek csaknem 20%-a. Ha a 

nemi megoszlást vizsgáljuk, azt találjuk, hogy legnagyobb arányban a belga 

férfiak  szeretnének sajátmagukra több időt fordítani: a belga férfiak felénél a 

részmunkaidőben történő munkavállalást az motiválja, hogy így több időt tudnak 

sajátmagukra szánni! A holland nők és férfiak között kiegyensúlyozott az erre a 

kérdésre igennel válaszolók aránya, 30-30 % körüli. Belgiumban a nők valamivel 

több, mint egynegyede nyilatkozott igennel erre a kérdésre. Meglepő módon a 

brazil nők csaknem 30%-a szintén azért tartja jónak a részmunkaidőt, mert több 

időt fordíthat sajátmagára. 

     

 

 

 
Részmunkaidő saját magára szánt több idő miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 73,6% 49,5% 70,1% 

igen 26,4% 50,5% 29,9% 

BE Belgium Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 71,0% 93,3% 84,2% 

igen 29,0% 6,7% 15,8% 

BR Brazília Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 87,0% 84,1% 86,3% 

igen 13,0% 15,9% 13,7% 

FI Finnország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 83,0% 77,2% 82,0% DE Németország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt igen 17,0% 22,8% 18,0% 
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  együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 69,7% 70,2% 69,8% 

igen 30,3% 29,8% 30,2% 

NL Hollandia Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 91,1% 86,7% 89,8% 

igen 8,9% 13,3% 10,2% 

PL Lengyelország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 90,4% 80,7% 87,9% 

igen 9,6% 19,3% 12,1% 

ES Spanyolország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 80,9% 78,0% 80,4% 

igen 19,1% 22,0% 19,6% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Részmunkaidő saját magára szánt több idő miatt 

     

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 89,9% 10,1% 100,0% 

igen 75,8% 24,2% 100,0% 

BE Belgium Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 85,7% 14,3% 100,0% 

nem 34,4% 65,6% 100,0% 

igen 75,0% 25,0% 100,0% 

BR Brazília Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 40,8% 59,2% 100,0% 

nem 74,8% 25,2% 100,0% 

igen 70,0% 30,0% 100,0% 

FI Finnország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 74,1% 25,9% 100,0% 

nem 83,9% 16,1% 100,0% 

igen 78,3% 21,7% 100,0% 

DE Németország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 82,9% 17,1% 100,0% 

nem 81,0% 19,0% 100,0% 

igen 81,4% 18,6% 100,0% 

NL Hollandia Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 81,2% 18,8% 100,0% 

PL Lengyelország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 
nem 72,8% 27,2% 100,0% 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja 
H005 EQUAL projekt  

 70 

igen 63,0% 37,0% 100,0%   

együtt 71,8% 28,2% 100,0% 

nem 76,3% 23,7% 100,0% 

igen 58,8% 41,2% 100,0% 

ES Spanyolország Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 74,2% 25,8% 100,0% 

nem 84,4% 15,6% 100,0% 

igen 82,0% 18,0% 100,0% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő saját magára 

szánt több idő miatt 

együtt 83,9% 16,1% 100,0% 

 

 

 
Részmunkaidő másodállás miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 1779 288 2067 

igen 59 19 78 

BE Belgium Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 1838 307 2145 

nem 58 68 126 

igen 4 22 26 

BR Brazília Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 62 90 152 

nem 1168 406 1574 

igen 73 27 100 

FI Finnország Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 1241 433 1674 

nem 7888 1489 9377 

igen 429 223 652 

DE Németország Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 8317 1712 10029 

nem 15722 3543 19265 

igen 858 308 1166 

NL Hollandia Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 16580 3851 20431 

nem 352 140 492 

igen 30 10 40 

PL Lengyelország Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 382 150 532 

nem 680 228 908 ES Spanyolország Részmunkaidő másodállás 

miatt igen 51 26 77 
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  együtt 731 254 985 

nem 2672 514 3186 

igen 128 22 150 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 2800 536 3336 

 

 

 

Megállapítható, hogy másodállás vállalása aránylag kevéssé motiválja a 

részmunkaidő választását. Az EU-s tagállamok közül Lengyelországban és 

Spanyolországban – de itt is csak közel 8% -ban – hat motiváló erőként a 

részmunkaidős munkavállalás esetében a másodállás vállalásának lehetősége. A 

leginkább motiváló tényező ez Brazíliában (17%). 

 

Ha nemi bontásban vizsgáljuk a másodállás miatt történő részmunkaidős 

foglalkoztatást, megállapíthatjuk, hogy ez általában inkább a férfiakat motiválja, 

mint a nőket.  Egyedül Lengyelországban nagyobb az erre a kérdésre igennel 

válaszoló nők aránya, mint a férfiaké (csaknem 8%, szemben a férfiak 6,7%-ával.)   

 

 

Részmunkaidő másodállás miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 96,8% 93,8% 96,4% 

igen 3,2% 6,2% 3,6% 

BE Belgium Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 93,5% 75,6% 82,9% 

igen 6,5% 24,4% 17,1% 

BR Brazília Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 94,1% 93,8% 94,0% 

igen 5,9% 6,2% 6,0% 

FI Finnország Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

DE Németország Részmunkaidő másodállás 

miatt 
nem 94,8% 87,0% 93,5% 
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igen 5,2% 13,0% 6,5%   

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 94,8% 92,0% 94,3% 

igen 5,2% 8,0% 5,7% 

NL Hollandia Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 92,1% 93,3% 92,5% 

igen 7,9% 6,7% 7,5% 

PL Lengyelország Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 93,0% 89,8% 92,2% 

igen 7,0% 10,2% 7,8% 

ES Spanyolország Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 95,4% 95,9% 95,5% 

igen 4,6% 4,1% 4,5% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Részmunkaidő másodállás miatt 

     

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 86,1% 13,9% 100,0% 

igen 75,6% 24,4% 100,0% 

BE Belgium Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 85,7% 14,3% 100,0% 

nem 46,0% 54,0% 100,0% 

igen 15,4% 84,6% 100,0% 

BR Brazília Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 40,8% 59,2% 100,0% 

nem 74,2% 25,8% 100,0% 

igen 73,0% 27,0% 100,0% 

FI Finnország Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 74,1% 25,9% 100,0% 

nem 84,1% 15,9% 100,0% 

igen 65,8% 34,2% 100,0% 

DE Németország Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 82,9% 17,1% 100,0% 

nem 81,6% 18,4% 100,0% 

igen 73,6% 26,4% 100,0% 

NL Hollandia Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 81,2% 18,8% 100,0% 
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nem 71,5% 28,5% 100,0% 

igen 75,0% 25,0% 100,0% 

PL Lengyelország Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 71,8% 28,2% 100,0% 

nem 74,9% 25,1% 100,0% 

igen 66,2% 33,8% 100,0% 

ES Spanyolország Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 74,2% 25,8% 100,0% 

nem 83,9% 16,1% 100,0% 

igen 85,3% 14,7% 100,0% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő másodállás 

miatt 

együtt 83,9% 16,1% 100,0% 

 

 
 
 

Részmunkaidő egészségügyi problémák miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 1721 257 1978 

igen 117 50 167 

BE Belgium Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 1838 307 2145 

nem 62 88 150 

igen 0 2 2 

BR Brazília Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 62 90 152 

nem 1172 394 1566 

igen 69 39 108 

FI Finnország Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 1241 433 1674 

nem 1231 251 1482 

igen 56 15 71 

DE Németország Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 1287 266 1553 

nem 15376 3482 18858 

igen 1204 369 1573 

NL Hollandia Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 16580 3851 20431 

nem 378 144 522 

igen 4 6 10 

PL Lengyelország Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 382 150 532 
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nem 721 252 973 

igen 10 2 12 

ES Spanyolország Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 731 254 985 

nem 2652 492 3144 

igen 148 44 192 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 2800 536 3336 

 

 
 

Előfordulhat az is, hogy valaki egészségügyi problémája miatt nem tud teljes 

munkaidős állást vállalni, vagy nem alkalmas arra, hogy teljes munkaidőben 

dolgozzon. Leginkább Belgiumban és Hollandiában (csaknem 8%), Finnországban 

és Nagy-Britanniában (6%), valamint Németországban (csaknem 5%) fordul elő 

ez az ok. A többi vizsgált országban ez a motiváció elenyésző, 1% körül alakul.  

Nemi bontásban vizsgálva ezt a motivációt azonban megállapíthatjuk, hogy 

vannak kiemelkedő esetek. Pl. Belgiumban, az adatbázisban szereplő és a kérdésre 

válaszoló férfiak 16%-az egészségügyi problémái miatt vállal részmunkaidős 

pozíciót. Spanyolország kivételével az egészségügyi problémára történő 

hivatkozás valamennyi felmért országnál a férfiak esetében nagyobb arányú, mint 

a nőkében. Hollandiában, Finnországban és Nagy-Britanniában 9-10 % körül 

mozog azoknak a férfiaknak az aránya, akik igennel válaszoltak a kérdésre, azaz 

egészségügyi problémák miatt nem vállalnak teljes munkaidős munkát.  
 

 
Részmunkaidő egészségügyi problémák miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 93,6% 83,7% 92,2% 

igen 6,4% 16,3% 7,8% 

BE Belgium Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 100,0% 97,8% 98,7% 

igen  2,2% 1,3% 

BR Brazília Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 100,0% 100,0% 100,0% 
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nem 94,4% 91,0% 93,5% 

igen 5,6% 9,0% 6,5% 

FI Finnország Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 95,6% 94,4% 95,4% 

igen 4,4% 5,6% 4,6% 

DE Németország Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 92,7% 90,4% 92,3% 

igen 7,3% 9,6% 7,7% 

NL Hollandia Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 99,0% 96,0% 98,1% 

igen 1,0% 4,0% 1,9% 

PL Lengyelország Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 98,6% 99,2% 98,8% 

igen 1,4% 0,8% 1,2% 

ES Spanyolország Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 94,7% 91,8% 94,2% 

igen 5,3% 8,2% 5,8% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Részmunkaidő egészségügyi problémák miatt 

     

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 87,0% 13,0% 100,0% 

igen 70,1% 29,9% 100,0% 

BE Belgium Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 85,7% 14,3% 100,0% 

nem 41,3% 58,7% 100,0% 

igen  100,0% 100,0% 

BR Brazília Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 40,8% 59,2% 100,0% 

nem 74,8% 25,2% 100,0% 

igen 63,9% 36,1% 100,0% 

FI Finnország Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 74,1% 25,9% 100,0% 

nem 83,1% 16,9% 100,0% DE Németország Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
igen 78,9% 21,1% 100,0% 
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  együtt 82,9% 17,1% 100,0% 

nem 81,5% 18,5% 100,0% 

igen 76,5% 23,5% 100,0% 

NL Hollandia Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 81,2% 18,8% 100,0% 

nem 72,4% 27,6% 100,0% 

igen 40,0% 60,0% 100,0% 

PL Lengyelország Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 71,8% 28,2% 100,0% 

nem 74,1% 25,9% 100,0% 

igen 83,3% 16,7% 100,0% 

ES Spanyolország Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 74,2% 25,8% 100,0% 

nem 84,4% 15,6% 100,0% 

igen 77,1% 22,9% 100,0% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő 

egészségügyi problémák 

miatt 
együtt 83,9% 16,1% 100,0% 

 

 
Részmunkaidő túl stresszes munka miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 1594 283 1877 

igen 244 24 268 

BE Belgium Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 1838 307 2145 

nem 44 50 94 

igen 18 40 58 

BR Brazília Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 62 90 152 

nem 1153 391 1544 

igen 88 42 130 

FI Finnország Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 1241 433 1674 

nem 1217 256 1473 

igen 70 10 80 

DE Németország Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 1287 266 1553 

nem 15134 3575 18709 

igen 1446 276 1722 

NL Hollandia Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 16580 3851 20431 

PL Lengyelország Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 
nem 370 146 516 
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igen 12 4 16   

együtt 382 150 532 

nem 680 233 913 

igen 51 21 72 

ES Spanyolország Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 731 254 985 

nem 2586 492 3078 

igen 214 44 258 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 2800 536 3336 

 

 

 

 

 

 

Előfordulhat az is, hogy valaki azért választ részmunkaidős munkát, mert túlságosan 

elfárasztja, túl stresszesnek, megerőltetőnek tartja a teljes munkaidőben végzettet. A vizsgált 

EU tagállamok között egyedül Belgium esetében haladja meg az ilyen jellegű motivációra 

igennel válaszolók aránya 10 %-ot. Nagyon magas az erre a kérdésre igennel válaszolók 

aránya azonban Brazíliában (38%), mégpedig a brazil férfiak között: a mintában szereplő és a 

kérdésre választ adó brazil férfiak 44%-a többek között azért dolgozik részmunkaidőben, mert 

túlságosan stresszesnek találja a munkáját. . Meglepően alacsony viszont a lengyel mintában a 

részmunkaidőt a munka túlzott stresszes volta miatt választók aránya (3%).  

A nők különösen Belgiumban panaszkodnak erre: a belga nők 13%-a felelt igennel arra, hogy 

a túl stresszes munkája miatt dolgozik csak részmunkaidőben 

 

 
Részmunkaidő túl stresszes munka miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 86,7% 92,2% 87,5% 

igen 13,3% 7,8% 12,5% 

BE Belgium Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

BR Brazília Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 
nem 71,0% 55,6% 61,8% 
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igen 29,0% 44,4% 38,2%   

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 92,9% 90,3% 92,2% 

igen 7,1% 9,7% 7,8% 

FI Finnország Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 94,6% 96,2% 94,8% 

igen 5,4% 3,8% 5,2% 

DE Németország Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 91,3% 92,8% 91,6% 

igen 8,7% 7,2% 8,4% 

NL Hollandia Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 96,9% 97,3% 97,0% 

igen 3,1% 2,7% 3,0% 

PL Lengyelország Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 93,0% 91,7% 92,7% 

igen 7,0% 8,3% 7,3% 

ES Spanyolország Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 92,4% 91,8% 92,3% 

igen 7,6% 8,2% 7,7% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Részmunkaidő túl stresszes munka miatt 

     

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 84,9% 15,1% 100,0% 

igen 91,0% 9,0% 100,0% 

BE Belgium Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 85,7% 14,3% 100,0% 

nem 46,8% 53,2% 100,0% 

igen 31,0% 69,0% 100,0% 

BR Brazília Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 40,8% 59,2% 100,0% 

nem 74,7% 25,3% 100,0% 

igen 67,7% 32,3% 100,0% 

FI Finnország Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 74,1% 25,9% 100,0% 
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nem 82,6% 17,4% 100,0% 

igen 87,5% 12,5% 100,0% 

DE Németország Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 82,9% 17,1% 100,0% 

nem 80,9% 19,1% 100,0% 

igen 84,0% 16,0% 100,0% 

NL Hollandia Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 81,2% 18,8% 100,0% 

nem 71,7% 28,3% 100,0% 

igen 75,0% 25,0% 100,0% 

PL Lengyelország Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 71,8% 28,2% 100,0% 

nem 74,5% 25,5% 100,0% 

igen 70,8% 29,2% 100,0% 

ES Spanyolország Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 74,2% 25,8% 100,0% 

nem 84,0% 16,0% 100,0% 

igen 82,9% 17,1% 100,0% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő túl stresszes 

munka miatt 

együtt 83,9% 16,1% 100,0% 

 

 

 
Részmunkaidő nyugdíjazás miatt  

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 77 14 91 

igen 1 1 2 

BE Belgium Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 78 15 93 

nem 62 88 150 

igen 0 2 2 

BR Brazília Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 62 90 152 

nem 1186 385 1571 

igen 55 48 103 

FI Finnország Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 1241 433 1674 

nem 1285 257 1542 

igen 2 9 11 

DE Németország Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 1287 266 1553 

NL Hollandia Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  
nem 16540 3686 20226 
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igen 40 165 205   

együtt 16580 3851 20431 

nem 376 150 526 

igen 6 0 6 

PL Lengyelország Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 382 150 532 

nem 729 244 973 

igen 2 10 12 

ES Spanyolország Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 731 254 985 

nem 2760 438 3198 

igen 40 98 138 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 2800 536 3336 

 

Hipotézisünk szerint a nyugdíjazást követő munkavállalás tipikus formája a részmunkaidős 

munkavállalás. Az adatbázis adatai alapján azonban megállapíthatjuk, hogy Finnország 

(6,2%) és Nagy-Britannia (4%) kivételével elenyésző azoknak az aránya, akik ezt jelölték 

meg a részmunkaidős munkavállalás fő motivációjaként, igaz itt figyelembe kell venni azt is, 

hogy a válaszolók döntő többsége, azaz maga a minta nem a nyugdíjas korosztályt célozta 

meg.  Nemi bontásban vizsgálva a válaszokat megállapíthatjuk, hogy a férfiak esetében 

valamennyi országban jóval nagyobb arányban szerepel ez a motiváció.  Kiemelkedik Nagy-

Britannia, ahol a férfiak 18%-a válaszolt igennel a kérdésre, szemben a brit mintában szereplő 

nők 1,4%-ával.   A nyugdíj miatti rézmunkaidő munkavállalás tehát egyértelműen a férfiak 

műfaja.  

 
Részmunkaidő nyugdíjazás miatt 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 98,7% 93,3% 97,8% 

igen 1,3% 6,7% 2,2% 

BE Belgium Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 100,0% 97,8% 98,7% 

igen  2,2% 1,3% 

BR Brazília Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

FI Finnország Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  
nem 95,6% 88,9% 93,8% 
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igen 4,4% 11,1% 6,2%   

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 99,8% 96,6% 99,3% 

igen ,2% 3,4% 0,7% 

DE Németország Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 99,8% 95,7% 99,0% 

igen ,2% 4,3% 1,0% 

NL Hollandia Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 98,4% 100,0% 98,9% 

igen 1,6%  1,1% 

PL Lengyelország Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 99,7% 96,1% 98,8% 

igen ,3% 3,9% 1,2% 

ES Spanyolország Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 98,6% 81,7% 95,9% 

igen 1,4% 18,3% 4,1% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Részmunkaidő nyugdíjazás miatt 

     

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 84,6% 15,4% 100,0% 

igen 50,0% 50,0% 100,0% 

BE Belgium Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 83,9% 16,1% 100,0% 

nem 41,3% 58,7% 100,0% 

igen  100,0% 100,0% 

BR Brazília Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 40,8% 59,2% 100,0% 

nem 75,5% 24,5% 100,0% 

igen 53,4% 46,6% 100,0% 

FI Finnország Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 74,1% 25,9% 100,0% 

nem 83,3% 16,7% 100,0% DE Németország Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  igen 18,2% 81,8% 100,0% 
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  együtt 82,9% 17,1% 100,0% 

nem 81,8% 18,2% 100,0% 

igen 19,5% 80,5% 100,0% 

NL Hollandia Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 81,2% 18,8% 100,0% 

nem 71,5% 28,5% 100,0% 

igen 100,0%  100,0% 

PL Lengyelország Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 71,8% 28,2% 100,0% 

nem 74,9% 25,1% 100,0% 

igen 16,7% 83,3% 100,0% 

ES Spanyolország Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 74,2% 25,8% 100,0% 

nem 86,3% 13,7% 100,0% 

igen 29,0% 71,0% 100,0% 

GB Nagy-Britannia Részmunkaidő nyugdíjazás 

miatt  

együtt 83,9% 16,1% 100,0% 

 

 

 

 
Részmunkaidőben dolgozik, mert nem talált teljes munkaidős munkát 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 1609 262 1871 

igen 229 45 274 

BE Belgium Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 1838 307 2145 

nem 54 78 132 

igen 8 12 20 

BR Brazília Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 62 90 152 

nem 822 295 1117 

igen 419 138 557 

FI Finnország Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 1241 433 1674 

nem 6388 1101 7489 

igen 1929 611 2540 

DE Németország Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 8317 1712 10029 

NL Hollandia Nem talált teljes munkaidős 

állást 
nem 15348 3478 18826 
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igen 1232 373 1605   

együtt 16580 3851 20431 

nem 216 84 300 

igen 166 66 232 

PL Lengyelország Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 382 150 532 

nem 483 168 651 

igen 248 86 334 

ES Spanyolország Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 731 254 985 

nem 2564 402 2966 

igen 236 134 370 

GB Nagy-Britannia Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 2800 536 3336 

 

Hipotézisünk szerint a részmunkaidőben dolgozók nagy része belekényszerül ebbe a 

megoldásba, mégpedig a teljes munkaidős állás hiánya miatt. Ez a hipotézisünk több ország 

esetében valósnak bizonyul. Lengyelországban a válaszolók 44%-a, a Finnországban és 

Spanyolországban 33%-a,  Németországban egynegyede azért vállal részmunkát, mert nem 

talál teljes munkaidős munkát.  Nem ez a fő motivációs tényező azonban Belgiumban, 

Hollandiában és Nagy-Britanniában. 

Nemi bontásban vizsgálva a válaszokat, megállapíthatjuk, hogy a legtöbb országban a férfiak 

és a nők hasonló arányban nem találnak teljes munkaidős állást és választják helyette inkább 

részmunkaidőst. Németországban és Nagy-Britanniában azonban ez sokkal inkább a férfiak 

problémája (35,7% ill. 25%), mint a nőké (23% ill. 8%).  

 
Részmunkaidőben dolgozik, mert nem talált teljes munkaidős munkát 

      

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 87,5% 85,3% 87,2% 

igen 12,5% 14,7% 12,8% 

BE Belgium Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 87,1% 86,7% 86,8% 

igen 12,9% 13,3% 13,2% 

BR Brazília Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

FI Finnország Nem talált teljes munkaidős 

állást 
nem 66,2% 68,1% 66,7% 
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igen 33,8% 31,9% 33,3%   

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 76,8% 64,3% 74,7% 

igen 23,2% 35,7% 25,3% 

DE Németország Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 92,6% 90,3% 92,1% 

igen 7,4% 9,7% 7,9% 

NL Hollandia Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 56,5% 56,0% 56,4% 

igen 43,5% 44,0% 43,6% 

PL Lengyelország Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 66,1% 66,1% 66,1% 

igen 33,9% 33,9% 33,9% 

ES Spanyolország Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

nem 91,6% 75,0% 88,9% 

igen 8,4% 25,0% 11,1% 

GB Nagy-Britannia Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Részmunkaidőben dolgozik, mert nem talált teljes munkaidős munkát 

     

Nemek 

Ország Nők Férfiak Együtt 

nem 86,0% 14,0% 100,0% 

igen 83,6% 16,4% 100,0% 

BE Belgium Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 85,7% 14,3% 100,0% 

nem 40,9% 59,1% 100,0% 

igen 40,0% 60,0% 100,0% 

BR Brazília Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 40,8% 59,2% 100,0% 

nem 73,6% 26,4% 100,0% 

igen 75,2% 24,8% 100,0% 

FI Finnország Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 74,1% 25,9% 100,0% 

nem 85,3% 14,7% 100,0% 

igen 75,9% 24,1% 100,0% 

DE Németország Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 82,9% 17,1% 100,0% 
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nem 81,5% 18,5% 100,0% 

igen 76,8% 23,2% 100,0% 

NL Hollandia Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 81,2% 18,8% 100,0% 

nem 72,0% 28,0% 100,0% 

igen 71,6% 28,4% 100,0% 

PL Lengyelország Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 71,8% 28,2% 100,0% 

nem 74,2% 25,8% 100,0% 

igen 74,3% 25,7% 100,0% 

ES Spanyolország Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 74,2% 25,8% 100,0% 

nem 86,4% 13,6% 100,0% 

igen 63,8% 36,2% 100,0% 

GB Nagy-Britannia Nem talált teljes munkaidős 

állást 

együtt 83,9% 16,1% 100,0% 

 

 

Összesített táblázat: motivációk részmunkavégzéshez: a kérdésre igennel válaszoló nők 

és férfiak százaléka az összes, a kérdésre válaszoló százalékában 

 
Motivációk: részmunkaidő Belgium Finnország Németország Hollandia

 Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

gyermekgondozás miatt 57,10% 15,00% 23,20% 4,60% 54,00% 14,50% 52,60%

tanulás miatt 3,90% 8,80% 17,60% 24,00% 5,60% 18,60% 13,10%

saját magára szánt több idő miatt 26,40% 50,50% 13,00% 15,90% 17,00% 22,80% 30,30%

másodállás miatt 3,20% 6,20% 5,90% 6,20% 5,20% 13,00% 5,20%

egészségügyi problémák miatt 6,40% 16,30% 5,60% 9,00% 4,40% 5,60% 7,30%

túl stresszes munka miatt 13,30% 7,80% 7,10% 9,70% 5,40% 3,80% 8,70%

nyugdíjazás miatt  1,30% 6,70% 4,40% 11,10% 0,20% 3,40% 0,20%

nem talált teljes munkaidős munkát 12,50% 14,70% 33,80% 31,90% 23,20% 35,70% 7,40%

(Megjegyezzük, hogy egy-egy válaszadó több motivációt is megjelölhetett).  

 

Részmiunkaidő vállalalása motivációinak összehasonlítása egy-egy országon 
belül 

 

Belgiumban a nők esetében dominál a gyermekgondozás miatt vállalt részmunka, a férfiak 

pedig saját magukra szeretnének több időt szánni. 
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Belgium: részmunkaidőben végzett munka motivációi. A 
kérdésre "igennel" válaszoló nők és férfiak az igennel és 

nemmel válaszolók %-ában 
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Finnországban mind a nők, mind a férfiak esetében egyértelmű, hogy részmunkaidős munkát 

főleg azért vállalnak, mert nem találnak teljes munkaidős állást. Kiemelkedően erős még a 

nők részmunkaidős motivációja gyermekgondozás miatt és a férfiaké tanulás miatt.  
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Finnország: részmunkaidőben végzett munka motivációi. A 
kérdésre "igennel" válaszoló nők és férfiak az igennel és 

nemmel válaszolók %-ában 
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Németországban kiemelkedik a nők részmunkaidős munkavállalása, melynek motivációja a 

gyermekgondozás. A férfiak leginkább azért vállalnak részmunkaidős munkát, mert nem 

találnak teljes munkaidős állást. 
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Németország: részmunkaidőben végzett munka motivációi. 
A kérdésre "igennel" válaszoló nők és férfiak az igennel és 

nemmel válaszolók %-ában  
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Hollandiában is kiemelkedik a nők gyermekgondozás által motivált részmunkaidős 

foglalkoztatása. A férfiak, ha részmunkaidőben dolgoznak, szintén a gyermekgondozás és a 

saját magukra szánt időtöbblet lehetősége miatt teszik. 
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Hollandia: részmunkaidőben végzett munka motivációi. A 
kérdésre "igennel" válaszoló nők és férfiak az igennel és 

nemmel válaszolók %-ában  
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Lengyelországban mind a nők, mind a férfiak a részmunkaidős foglalkoztatást a teljes 

munkaidős hiánya miatt vállalják. 
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Lengyelország: részmunkaidőben végzett munka 
motivációi. A kérdésre "igennel" válaszoló nők és férfiak 

az igennel és nemmel válaszolók %-ában 
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Spanyolországban kiemelkedik a férfiak tanulás miatti részmunkaidős foglalkoztatása.  Mind 

a nők, mind a férfiak nagyarányban azért választják a részfoglalkoztatást, mert nincs 

lehetőségük teljes idős munkára. 
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Spanyolország: részmunkaidőben végzett munka 
motivációi. A kérdésre "igennel" válaszoló nők és férfiak 

az igennel és nemmel válaszolók %-ában 

0

10

20

30

40

50

60

gy
erm

ek
gon

doz
ás

 m
iatt

ház
tar

tás
 ve

ze
tés

 m
iat

t

tanu
lás

 m
iat

t

sa
ját

 m
ag

ára
 sz

án
t tö

bb
 id

ő m
iat

t

máso
dáll

ás m
iatt

eg
és

zs
ég

ügy
i p

rob
lém

ák
 m

iat
t

túl
 st

ress
ze

s m
un

ka
 m

iatt

ny
ug

díja
zá

s m
iat

t 

ne
m ta

lált t
elj

es
 m

un
ka

idő
s m

un
ká

t

%

Spanyolország Nők
Spanyolország Férfiak

 
Nagy-Britanniában kiemelkedik a nők gyermekgondozás miatt vállalt részfoglalkoztatása. 
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Nagy-Britannia: részmunkaidőben végzett munka 
motivációi. A kérdésre "igennel" válaszoló nők és férfiak az 

igennel és nemmel válaszolók %-ában 
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Összefoglalva, a nők esetében a gyermekgondozás áll a motivációk rangsorában az első 

helyen, a férfiak esetében – de a nők esetében is gyakori – az, hogy nem találnak teljes 

munkaidős állást. Főleg a férfiak esetében nem elhanyagolható a tanulás miatt végzett 

részmunka és a saját magukra szánt többlet idő.   

Motivációk összehasonlítása országok között 
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Részmunkaidős munkavállalás motivációi: a kérdésre 
igennel válaszolók %-a az igennel és nemmel válaszolók 
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Részmunkaidős munkavállalás motivációi: a kérdésre 
igennel válaszolók %-a az igennel és nemmel válaszolók 
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Részmunkaidős munkavállalás motivációi: a kérdésre 
igennel válaszolók %-a az igennel és nemmel válaszolók 
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Részmunkaidős munkavállalás motivációi: a kérdésre 
igennel válaszolók %-a az igennel és nemmel válaszolók %-

ában
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Részmunkaidős munkavállalás motivációi: a kérdésre 
igennel válaszolók %-a az igennel és nemmel válaszolók 
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Részmunkaidős munkavállalás motivációi: a kérdésre 
igennel válaszolók %-a az igennel és nemmel válaszolók 
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Részmunkaidős munkavállalás motivációi: a kérdésre 
igennel válaszolók %-a az igennel és nemmel válaszolók 
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Részmunkaidős munkavállalás motivációi: a kérdésre 
igennel válaszolók %-a az igennel és nemmel válaszolók 
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Részmunkaidős munkavállalás motivációi: a kérdésre 
igennel válaszolók %-a az igennel és nemmel válaszolók 
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Összegző táblázat: Motivációk, igennel válaszolók aránya az igennel és nemmel 

válaszolók százalékában, % 
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Részmunkaidős munkavállalás: motivációk. Igennel 
válaszolók aránya az igennel és nemmel válaszolók %-

ában
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A vizsgált EU-s tagállamokban a nők esetében a részmunkaidős munkavállalás motivációja a 

gyermekgondozás. A családi élet és a munka összeegyeztetésének motivációja még inkább 

kidomborodik, ha együtt nézzük a gyermekgondozás és a háztartás vezetése miatt rész 

munkaidős állást, vállaló nőket.  A második legmarkánsabb motiváció az, hogy a 

részmunkaidős állást vállaló nem talált magának teljes munkaidős állást, azaz ez már a 

részmunkaidős munka nem önkéntes, hanem kényszerű elfogadását jelenti.     
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Részmunkaidős munkavállalás: motivációk. Igennel 
válaszolók aránya az igennel és nemmel válaszolók %-

ában 
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A vizsgált EU-s tagállamokban a férfiak részmunkaidős munkavállalásának legfőbb 

motivációi eltérnek a nők motivációitól. A férfiak leginkább azért vállalnak részmunkaidős 

munkát, mert tanulmányaikat végzik közben, vagy szeretnének saját magukra több időt szánni. 

Azaz esetükben nem a családi élet és a munka összehangolása, hanem az önmegvalósítás a fő 

ok. Emellett azonban a férfiak esetében is jelentős azoknak az aránya, akik a teljes munkaidős 

foglalkoztatás híján választják a részmunkaidőben történőt.      

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja 
H005 EQUAL projekt  

 104 

Magyarország: részmunkaidőben dolgozók néhány jellegzetessége 

 

Arra a kérdésre, hogy teljes munkaidőben vagy nem teljes munkaidőben dolgozik, a  

BérBarométer 10000-es adatbázisban  9363 fő válaszolt úgy, hogy, teljes munkaidőben 

dolgozik és 502 fő úgy, hogy nem teljes munkaidőben. Azaz – ahogy ezt már egy előző 

fejezetben említettük -  a BérBarométer adatbázisban a kérdésre választ adó sokaság 5%-a 

nem teljes munkaidőben dolgozik. közöttük a nők részaránya enyhén meghaladja a férfiakét: 

5,8% szemben a férfiak 4,2%-ával. 

 

Mi jellemzi a BérBarométer adatbázisban szereplő, nem teljes munkaidőben dolgozókat? 

 
Nem teljes munkaidőben dolgozók megoszlása státusz szerint  

neme 
jelenlegi foglalkozása 

nő férfi Total 

alkalmazott 75,7% 56,8% 68,7% 

Önfoglalkoztató 12,6% 24,9% 17,1% 

Családi válallkozó ,3% 1,1% ,6% 

Tanuló ,6% 3,8% 1,8% 

Munkanélküli 1,3% 1,1% 1,2% 

Egyéb 3,2% 1,1% 2,4% 

Nyugdíjas 6,3% 11,4% 8,2% 

 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

   

Magyarországon azok, akik úgy válaszoltak a BérBarométer adatbázis létrehozása során, 

hogy nem teljes munkaidőben dolgoznak, döntően alkalmazottak (67%). 17% -uk 

önfoglalkoztatónak vallotta magát, s 6,3% -uk  nyugdíjas volt.  Nemi bontásban vizsgálva a 

kérdést, megállapíthatjuk, hogy a nem teljes munkaidőben dolgozó nőknek a férfiakénál 

nagyobb hányada van alkalmazotti státusban (76%), miközben a férfiaknak csak 57%-a. A 

nem teljes munkaidőben dolgozó férfiak csaknem egynegyede viszont önfoglalkoztató. Az 

adatbázisban a nem teljes munkaidőben dolgozó férfiak jóval nagyobb hányada nyugdíjas 

(11,4%-a), szemben a nők 6,2%-ával.  Megjegyezzük, hogy ez utóbbi jelenség megegyezik a 

WageIndicator adatbázisban szereplő EU-s tagállamok adatai alapján észlelttel: a 
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nyugdíjasként részmunkaidőben vállalt munka motivációja jóval erősebbnek bizonyult a 

férfiak esetében, mint a nők esetében. 
 

Nem teljes munkaidőben dolgozik: hány állása van?  

neme 
hány állása van? 

nő férfi Total 

Egy munkahely 86,1% 71,7% 80,8% 

több munkahely 9,7% 17,8% 12,7% 

nem jellemző 4,2% 10,6% 6,5% 

 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

   

Különösen a férfiak esetében fordul elő az, hogy részmunkaidőben dolgozik és egyszerre több 

munkahelye van. A részmunkaidőben dolgozó férfiak csaknem 18%-a dolgozik egyszerre 

több munkahelyen is. A részmunkaidőben dolgozó nőknek viszont csak 10%-a dolgozik 

egyszerre többb munkahelyen is.  

 
Nem teljes munkaidőben dolgozik: hol van a munkahelye  

neme 
szektorok 

nő férfi Total 

versenyszférában 67,1% 67,0% 67,1% 

közszférában 22,0% 22,3% 22,2% 

non profit szektorban 10,9% 10,6% 10,8% 

 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

    

A nem teljes munkaidőben dolgozó  férfiak, mind a nők kétharmada a versenyszférában 

dolgozik, 22%-uk a közszektorban és 10%-uk a civilszférában. 
Nem teljes munkaidőben dolgozik: státusza munkahelyén  

neme 
státusza munkahelyén 

nő férfi Total 

fizikai munkás 42,7% 41,3% 42,2% 

szellemi, adminisztratív 41,4% 31,8% 37,9% 

vezető 6,4% 8,4% 7,1% 

egyéb 9,6% 18,4% 12,8% 

 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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A nem teljes munkaidőben dolgozó nők és férfiak egyaránt 40-40%-a 

fizikai dolgozó. Figyelemreméltó, hogy a nem teljes munkaidőben 

dolgozó nők 6, 4%-az és a férfiak 8, 4%-a vezető. Ez azért érdekes, mert 

általában az a feltételezés, hogy vezető munkakörben nem szívesen 

alkalmaznak nem teljes munkaidőben dolgozót. Az adataink azonban 

ennek ellentmondanak. 
 

Nem teljes munkaidőben dolgozik: iskolai végzettség  

neme 
iskolai végzettség 

nő férfi Total 

 8 ált.kevesebb 3,5% 1,6% 2,8% 

8 általános 19,2% 15,7% 17,9% 

szakmunkásképző 15,8% 18,4% 16,7% 

gimnáziumi érettségi, 

szakközép 
27,8% 26,5% 27,3% 

érettségi utáni továbbképzés 15,1% 8,6% 12,7% 

főiskola 10,7% 11,4% 11,0% 

egyetem 7,9% 16,8% 11,2% 

MBA  ,5% ,2% 

akadémiai doktor  ,5% ,2% 

 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

    

A nem teljes munkaidőben dolgozó nők és férfiak 27%-a körüli aránya érettségivel 

rendelkezik,. Az egyetemet és főiskolát végzettek között nagy a különbség a részmunkaidős 

munkavállalást illetően: a részmunkaidőben dolgozó nőknek csak 18%-a és a férfiaknak 

viszont 28%-a végzett főiskolát vagy egyetemet. 

Megállapíthatjuk, hogy a részmunkaidős munkavégzés leginkább a középiskolát végzett nőket 

és az egyetemet vagy főiskolát végzett férfiakra jellemző. 

  
Nem teljes munkaidőben dolgozik: megyéje  

neme 
megye 

nő férfi Total 
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Budapest 25,5% 27,9% 26,4% 

Baranya 2,2% 4,4% 3,0% 

Bács-Kiskun 10,5% 19,7% 13,9% 

Békés 5,7% 3,3% 4,8% 

Borsod-Abauj-Zemplén 8,3% 7,1% 7,8% 

Csongrád 4,8% 2,7% 4,0% 

Fejér 3,8% 1,1% 2,8% 

Győr-Moson-Sopron 2,9% 2,2% 2,6% 

Hajdu-Bihar 5,1% 2,7% 4,2% 

Heves ,6% 1,1% ,8% 

Komárom-Esztergom 1,9% ,5% 1,4% 

Nógrád ,6% 1,1% ,8% 

Pest 4,1% 6,6% 5,0% 

Somogy 3,2%  2,0% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5,4% 3,8% 4,8% 

Jász-Nagykun-Szolnok 1,6% 1,6% 1,6% 

Tolna 8,6% 12,0% 9,9% 

Vas 1,9% 1,6% 1,8% 

Veszprém 1,9%  1,2% 

Zala 1,3% ,5% 1,0% 

 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

   

A földrajzi megoszlást vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy a részmunkaidőben dolgozó nők és 

férfiak több, mint egyharmada Budapesten él. Budapesten kívül a nem teljes munkaidőben 

dolgozó férfiak és nők magas hányada még egy megyére, Bács-Kiskun megyére jellemző, itt 

él a nem teljes munkaidős nők 10,5%-a és az ugyanilyen munkaidejű férfiak csaknem 20%-a.  

Elenyésző (1 százalékot sem érje el) a nem teljes munkaidőben dolgozók aránya Heves és 

Nógrád megyékben.  

A nem teljes munkaidőben dolgozók 1%-a a megyeszékhelyeken dolgoznak, a férfiak 28%a 

Budapesten.  

 

 
Nem teljes munkaidőben dolgozik: településtípus  
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neme 
Településtípus 

nő férfi Total 

 25,5% 27,9% 26,4% 

 29,9% 31,7% 30,6% 

 25,8% 19,7% 23,5% 

 

 
18,8% 20,8% 19,5% 

1=Bp 

2=megyeszékhely 

 

3=egyéb város 

 

4=község                   

Összes                                    100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Nem teljes munkaidőben dolgozik: ágazata  

neme 
agazat 

nő férfi Total 

MEZŐGAZDASÁG, 

VADGAZDÁLKODÁS, 

ERDŐGAZDÁLKODÁS 

1,9% 4,3% 2,8% 

BÁNYÁSZAT ,6%  ,4% 

ÉLELMISZER, ITAL, 

DOHÁNY GYÁRTÁSA 
1,9% 1,1% 1,6% 

TEXTÍLIA, TEXTILÁRU 

GYÁRTÁSA 
5,0% 5,4% 5,2% 

FAFELDOLGOZÁS  1,6% ,6% 

PAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, 

NYOMDAI TEVÉKENYSÉG 
3,2% 2,2% 2,8% 

VEGYI ANYAG, TERMÉK 

GYÁRTÁSA 
,3%  ,2% 

GUMI-, MŰANYAG TERMÉK 

GYÁRTÁSA 
,3%  ,2% 

EGYÉB NEMFÉM ÁSVÁNYI 

TERMÉK GYÁRTÁSA 
1,3% ,5% 1,0% 

FÉMALAPANYAG, 

FÉMFELDOLGOZÁSI 

TERMÉK GYÁRTÁSA 

,6% 2,7% 1,4% 

GÉP, BERENDEZÉS 

GYÁRTÁSA 
,3% ,5% ,4% 

 

VILLAMOS GÉP, MŰSZER 

GYÁRTÁSA 
3,2% 3,8% 3,4% 
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JÁRMŰGYÁRTÁS  1,1% ,4% 

MÁSHOVÁ NEM SOROLT 

FELDOLGOZÓIPAR 
,6%  ,4% 

VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-

, GŐZ-, VÍZELLÁTÁS 
1,3% 1,6% 1,4% 

ÉPÍTŐIPAR ,9% 5,4% 2,6% 

KERESKEDELEM, 

JÁRMŰJAVÍTÁS 
18,0% 10,3% 15,1% 

SZÁLLÁSHELY-

SZOLGÁLTATÁS, 

VENDÉGLÁTÁS 

3,8% 3,2% 3,6% 

SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, 

POSTA, TÁVKÖZLÉS 
8,2% 8,1% 8,2% 

PÉNZÜGYI 

TEVÉKENYSÉG+B562 
3,2% 2,2% 2,8% 

INGATLANÜGYLETEK, 

GAZDASÁGI 

SZOLGÁLTATÁS 

15,1% 12,4% 14,1% 

KÖZIGAZGATÁS, 

VÉDELEM, KÖTELEZŐ 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 

2,5% 5,4% 3,6% 

OKTATÁS 5,7% 5,9% 5,8% 

EGÉSZSÉGÜGYI, 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
7,3% 3,2% 5,8% 

EGYÉB KÖZÖSSÉGI, 

SZEMÉLYI 

SZOLGÁLTATÁS 

13,2% 15,1% 13,9% 

Alkalmazottat foglalkoztató 

magánháztartás 
 ,5% ,2% 

Területen kívüli szervezetek ,9%  ,6% 

 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

   

A Bérbarométer adatbázisban szereplő  nem teljes munkaidőben dolgozó nők 18%-a a 

kereskedelemben dolgozik, 15%-uk az ingatlanügyek és egyéb gazdasági szolgáltatások 

területén, 13%-uk pedig az egyéb közössségi és személyi szolgáltatások ágazatban. Hasonló a 

helyzet a férfiak esetében is. Azaz a nem teljes munkaidőben végzett munka az adatbázis 

szerint három ágazatra – kereskedelem, ingatlanügyek és egyéb gazdasági szolgáltatások, 
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valamint az egyéb közösségi és személyi szolgáltatások területére koncentrálódik.   Az ipar – 

gépipar, járműipar, máshová nem sorolható feldolgozóipar – szinte elenyésző a nem teljes 

munkaidős foglalkoztatás. 

 
Nem teljes munkaidőben dolgozik: jelenleg oktatásban részt vesz-e?  

neme 
 

nő férfi Total 

igen 26,8% 20,5% 24,5% 

nem 73,2% 79,5% 75,5% 

jelenleg oktatásban részt 

vesz-e 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

   

A nem teljes munkaidőben dolgozó nők egynegyede, a férfiaknak 20%-a vesz részt 

képzésben. Hasonlóképpen, a nem teljes munkaidőben dolgozó nőknek kissé nagyobb 

hányada szerzett más képesítést is, eredeti képesítésén túlmenően, 52%-uk, szemben a férfiak 

45%-ával.    

 
Nem teljes munkaidőben dolgozik: más képesítést szerzett?  

neme 
 

nő férfi Total 

nem 51,9% 45,4% 49,5% 

igen 48,1% 54,6% 50,5% 

más képesítést szerzett 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

 
Teljes munkaidőben dolgozik: Aggódom a munkahelyem miatt  

neme 
 

nő férfi Total 

1 - Egyáltalán nem ért egyet 20,2% 23,2% 21,5% 

2 Kissé egyetért 10,3% 13,6% 11,8% 

3 Közepesen egyetért 17,4% 19,2% 18,2% 

4  Egyetért 16,9% 15,7% 16,4% 

5 - Teljesen egyetért 31,6% 25,1% 28,7% 

Aggódom a munkahelyem 

miatt 

Nincs véleménye 3,6% 3,2% 3,4% 
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 Total 100,0% 100,0% 100,0% 

    

Érdekes összehasonlítani, hogy vajjon a teljes vagy a nem teljes munkaidőben dolgozó nők és 

férfiak aggódnak jobban munkahelyük esetleges elvesztése miatt?  

Megállapíthatjuk, hogy nagyobb mértékben aggódnak  a teljes munkaidőben dolgozó nők 

munkahelyük esetleges elvesztését illetően, mint a nem teljes munkaidőben dolgozók. A teljes 

munkaidőben dolgozó nők csaknem fele nagyon aggódik vagy aggódik, a nem teljes 

munkaidőben dolgozó nőknek pedig valamivel több, mint 40%-a.  A férfiak esetében viszont 

fordított az összefüggés, a teljes munkaidőben dolgozók egynegyede nagyon aggódik vagy 

aggódik, a nem teljes munkaidőben dolgozó férfiaknak pedig 32%-a. teszi ugyanezt.   

 
Nem teljes munkaidőben dolgozik: Aggódom a munkahelyem miatt  

neme 
 

nő férfi Total 

1 - Egyáltalán nem ért egyet 32,7% 41,3% 35,7% 

2 Kissé egyetért 8,3% 7,0% 7,9% 

3 Közepesen egyetért 11,5% 14,5% 12,6% 

4  Egyetért 17,0% 5,2% 12,8% 

5 - Teljesen egyetért 26,6% 23,8% 25,6% 

Nincs véleménye 3,8% 8,1% 5,4% 

Aggódom a munkahelyem 

miatt 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

    

Nem teljes munkaidőben dolgozik: vállalatánál átszervezés volt e az elmúlt 
évben?  

neme 
 

nő férfi Total 

nem 42,0% 35,3% 39,6% 

igen 37,5% 35,8% 36,9% 

nem tudom 12,1% 14,5% 12,9% 

nem vonatkozik 8,5% 14,5% 10,6% 

vállalatánál átszervezés volt 

e az elmúlt évben? 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Az átszervezések bizonytalanságot visznek a munkavállalók életébe. A nem teljes 

munkaidőben dolgozó nők 37,5%-a és a férfiaknak 35,8%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, 

hogy vállalatánál voltak-e átszervezések az elmúlt évben?  
 

Teljes munkaidőben dolgozik: hány munkaköre volt?  

neme 
 

nő férfi Total 

0 ,0% ,1% ,0% 

1 54,1% 55,5% 54,8% 

2 23,9% 24,4% 24,1% 

3 11,4% 11,6% 11,5% 

4 5,3% 4,3% 4,9% 

5 2,5% 2,1% 2,3% 

6 1,4% 1,0% 1,2% 

7 ,6% ,1% ,4% 

8 ,4% ,3% ,4% 

9 ,1% ,2% ,1% 

10 ,2% ,3% ,3% 

11 ,0% ,0% ,0% 

12 ,0%  ,0% 

14 ,0%  ,0% 

19  ,0% ,0% 

20  ,0% ,0% 

33 ,0%  ,0% 

hány munkaköre volt? 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  

Az egy vállalatnál betöltött munkakörök száma a vállalat belső rugalmasságára is rámutat. A 

teljes munkaidőben dolgozó nőknek és férfiaknak egyaránt kb. 55%-a válaszolt úgy, hogy az 

adott vállalatnál mindössze egy munkakört töltött be. A nem teljes munkaidőben dolgozó nők 

71, a férfiaknak pedig csaknem 60%-a egy munkakörrel rendelkezett. Azaz úgy tűnik a nem 

teljes munkakörben dolgozók kevésbé rugalmasan alkalmazzák, mint a teljes munkaidőben 

dolgozókat.    
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Nem teljes munkaidőben dolgozik: hány munkaköre volt?  

neme 
 

nő férfi Total 

0  ,6% ,2% 

1 70,9% 59,0% 66,5% 

2 18,9% 24,9% 21,1% 

3 7,6% 11,0% 8,8% 

4 1,0% 1,2% 1,1% 

5 ,7% ,6% ,6% 

6 ,3% 1,7% ,8% 

8 ,3%  ,2% 

10  ,6% ,2% 

11 ,3%  ,2% 

20  ,6% ,2% 

hány munkaköre volt? 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

. 

 

Teljes munkakörben dolgozik: Fontos-e a megfelelő fizetés a  munkahely 
keresésnél? 

neme 
 

nő férfi Total 

1 - Egyáltalán nem fontos 23 17 40 

2 Nem fontos 7 5 12 

3 Közepesen fontos 96 83 179 

4 Fontos 458 440 898 

5 - Nagyon fontos 4464 3485 7949 

7 nem tudni 1 0 1 

8 - nem vonatkozik 32 17 49 

Megfelelő fizetés 

Total 5081 4047 9128 

    

Teljes munkakörben dolgozik: Fontos-e a megfelelő fizetés a  munkahely 
keresésnél? 
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Nem teljes munkaidőben dolgozik: hány munkaköre volt?  

neme 
 

nő férfi Total 

0  ,6% ,2% 

1 70,9% 59,0% 66,5% 

2 18,9% 24,9% 21,1% 

3 7,6% 11,0% 8,8% 

4 1,0% 1,2% 1,1% 

5 ,7% ,6% ,6% 

6 ,3% 1,7% ,8% 

8 ,3%  ,2% 

10  ,6% ,2% 

11 ,3%  ,2% 

20  ,6% ,2% 

hány munkaköre volt? 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

neme 
 

nő férfi Total 

1 - Egyáltalán nem fontos ,5% ,4% ,4% 

2 Nem fontos ,1% ,1% ,1% 

3 Közepesen fontos 1,9% 2,1% 2,0% 

4 Fontos 9,0% 10,9% 9,8% 

5 - Nagyon fontos 87,9% 86,1% 87,1% 

7 nem tudni ,0%  ,0% 

8 - nem vonatkozik ,6% ,4% ,5% 

Megfelelő fizetés 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Nem teljes munkakörben dolgozik: Fontos-e a megfelelő fizetés a  munkahely 

keresésnél? 

neme 
 

nő férfi Total 

Megfelelő fizetés 1 - Egyáltalán nem fontos 1 0 1 
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3 Közepesen fontos 18 4 22 

4 Fontos 44 26 70 

5 - Nagyon fontos 243 148 391 

8 - nem vonatkozik 4 2 6 

 

Total 310 180 490 

    

 

A teljes munkakörben dolgozó nők 88%-ának és a férfiak 86%-ának nagyon fontos a 

munkahely keresésénél a megfelelő fizetés. A nem teljes munkaidőben dolgozó nők és férfiak 

valamivel kisebb hányada válaszolt úgy, hogy a megfelelő fizetés nagyon fontos motiváció, a 

nők 78,4%-a és a férfiak 82,2%-a válaszolt  így.  A nem teljes időben dolgozók valamivel 

nagyobb hányada tartja ezt a szempontot közepesen fontosnak (a nők 5,8%-a és férfiak 2,2,%-

a), mint a teljes munkaidőben dolgozók (a nők 1,9%-a és a férfiak 2,1%-a). Azaz bár mind a 

teljes, mind a nem teljes munkaidőben dolgozók döntő többsége esetében a megfelelő fizetés, 

mint szempont  nagyon fontos, a nem teljes munkaidőben dolgozóknál kissé nagyobb erővel 

jelenik meg ez a motiváció, mint a teljes munkaidőben dolgozóknál.  

 
Nem teljes munkakörben dolgozik: Fontos-e a megfelelő fizetés a  munkahely 

keresésnél? 

neme 
 

nő férfi Total 

1 - Egyáltalán nem fontos ,3%  ,2% 

3 Közepesen fontos 5,8% 2,2% 4,5% 

4 Fontos 14,2% 14,4% 14,3% 

5 - Nagyon fontos 78,4% 82,2% 79,8% 

8 - nem vonatkozik 1,3% 1,1% 1,2% 

Megfelelő fizetés 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
Teljes munkakörben dolgozik a lakóhelytől való távolság  

neme 
 

nő férfi Total 
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1 - Egyáltalán nem fontos 5,6% 8,3% 6,8% 

2 Nem fontos 6,6% 8,7% 7,5% 

3 Közepesen fontos 27,0% 33,9% 30,1% 

4 Fontos 23,3% 20,4% 22,0% 

5 - Nagyon fontos 34,7% 26,7% 31,1% 

8 - nem vonatkozik 2,7% 2,1% 2,4% 

a lakóhelytől való távolság 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

    

 

A nem teljes munkakörben dolgozók esetében a munkahely keresésénél a munkahelytől való 

távolság, mint szempont kissé erőteljesebben jelenik meg, mint a teljes munkaidőben 

dolgozóknál. A nem teljes munkaidőben dolgozó nők 63%-a, a férfiak 52%-a, a teljes 

munkaidőben dolgozó nők 58%-a és a férfiak 47%-a tartja ezt a szempontot nagy fontosnak, 

illetve fontosnak.  

 
Nem teljes munkakörben dolgozik a lakóhelytől való távolság  

neme 
 

nő férfi Total 

1 - Egyáltalán nem fontos 7,8% 14,4% 10,2% 

2 Nem fontos 5,8% 14,9% 9,2% 

3 Közepesen fontos 21,0% 14,4% 18,6% 

4 Fontos 27,2% 26,0% 26,7% 

5 - Nagyon fontos 35,9% 26,0% 32,2% 

8 - nem vonatkozik 2,3% 4,4% 3,1% 

a lakóhelytől való távolság 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
Teljes munkakörben dolgozik családi élet és munka összeegyeztetése  

neme 
 

nő férfi Total 

1 - Egyáltalán nem fontos 6,7% 8,7% 7,6% családi élet és munka 

összeegyeztetése 2 Nem fontos 9,0% 11,1% 10,0% 
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3 Közepesen fontos 18,3% 21,5% 19,7% 

4 Fontos 19,0% 20,7% 19,8% 

5 - Nagyon fontos 42,9% 33,8% 38,9% 

8 - nem vonatkozik 4,1% 4,2% 4,1% 

 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

    

 

Hipotézisünk szerint a nem teljes munkaidőben történő munkavállalás egyik fő motivációja a 

munka és a családi élet összehangolása. A BérBarométer adatbázis adatai is erről 

tanúskodnak. A nem teljes munkaidőben dolgozó nők 70%-a számára a munka keresésénél 

nagyon fontos és fontos a családi élet és munka összeegyeztetése, ez az arány a férfiak 

esetében valamivel alacsonyabb, 56%.  A teljes munkaidőben dolgozó nők 52%-a nyilatkozott 

úgy, hogy számára a munka és a családi élet összeegyeztetése a munkahely keresésénél 

nagyon fontos és fontos. A teljes munkaidőben dolgozó férfiaknak pedig 54%-a szerint ez a 

szempont nagyon fontos vagy fontos.   

 
 Nem teljes munkakörben dolgozik családi élet és munka összeegyeztetése  

neme 
 

nő férfi Total 

1 - Egyáltalán nem fontos 9,7% 15,2% 11,7% 

2 Nem fontos 6,5% 10,1% 7,8% 

3 Közepesen fontos 12,0% 13,5% 12,5% 

4 Fontos 22,3% 21,3% 22,0% 

5 - Nagyon fontos 48,5% 35,4% 43,7% 

8 - nem vonatkozik 1,0% 4,5% 2,3% 

családi élet és munka 

összeegyeztetése 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

    

 
Teljes munkakörben dolgozik szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni  

neme 
 

nő férfi Total 

nem, elégedett vagyok 69,9% 68,5% 69,3% szeretne többet vagy 

kevesebbet dolgozni kevesebbet szeretnék 

dolgozni 
28,1% 28,4% 28,2% 
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többet szeretnék dolgozni 2,0% 3,1% 2,5%  

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

    

A teljes munkaidőben dolgozó nők és férfiak 28-28%-a szeretne kevesebbet dolgozni. 

Ugyanakkor a nem teljes munkaidőben dolgozónők 22%-a, a férfiaknak viszont csak 13,8%-a 

szeretne többet dolgozni. Az adatbázisunk szerint úgy tűnik, mintha a nők esetében inkább 

kényszerű lenne a nem teljes munkaidőben történő munkavállalás, mint a férfiak esetében. 

 
Nem teljes munkakörben dolgozik szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni  

neme 
 

nő férfi Total 

nem, elégedett vagyok 66,6% 59,1% 63,8% 

kevesebbet szeretnék 

dolgozni 
11,5% 27,1% 17,2% 

többet szeretnék dolgozni 22,0% 13,8% 19,0% 

szeretne többet vagy 

kevesebbet dolgozni 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

    

 
Teljes munkakörben dolgozik munkaideje ütközik családi elfoglaltságával  

neme 
 

nő férfi Total 

1 - soha 29,6% 25,6% 27,8% 

2 ritkán 26,7% 26,5% 26,6% 

3 időnként, 

rendszeresen 
16,3% 19,4% 17,7% 

4 gyakran 6,6% 7,7% 7,1% 

5 - naponta 3,8% 5,2% 4,4% 

nem vonatkozik 16,9% 15,6% 16,3% 

munkaideje ütközik családi 

elfoglaltságával 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

    

A teljes munkaidőben dolgozó nők 30%-a és a férfiak 25,6%-anyilatkozott úgy, hogy 

munkaideje ütközik a családi életével. Ugyanakkor – leszögezhetjük , hogy a részmunkaidő 

előnye az, hogy ez sokkal ritkább esetben fordul elő. A nem teljes időben dolgozó nők 42%-a 
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nyilatkozott úgy, hogy munkaideje soha nem ütközik a családi életével.  A férfiak esetébe ez 

az arány alacsonyabb, mindössze 29%. 

 
Nem teljes munkakörben dolgozik munkaideje ütközik családi  

neme 
 

nő férfi Total 

1 - soha 42,5% 28,9% 37,6% 

2 ritkán 16,6% 18,5% 17,3% 

3 időnként, 

rendszeresen 
16,6% 21,4% 18,3% 

4 gyakran 7,5% 12,1% 9,1% 

5 - naponta 3,2% 7,5% 4,8% 

nem vonatkozik 13,6% 11,6% 12,9% 

munkaideje ütközik családi 

elfoglaltságával 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

   

 
Teljes munkakörben dolgozik minimálbéren foglalkoztatják  

neme 
 

nő férfi Total 

nem 87,8% 89,2% 88,4% 

igen 12,1% 10,8% 11,5% 

minimálbéren foglalkoztatják 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

   

Hipotézisünk szerint a részmunkaidőben történő munkavégzés nem kedvez a család anyagi 

helyzetének, valójában – ahogy ezt az EU-s példák mutatják – elősegítik a szegénységet vagy 

konzerválják azt. A BérBarométer adatbázisunk látványosan alátámasztja ezt a hipotézist. míg 

a teljes munkaidőben dolgozó nők 12%-a és a férfiak 11%-a jelezte, hogy minimálbérért 

dolgozik, a nem teljes munkaidőben dolgozó nők 41%-a, a férfiaknak pedig 35%-a 

minimálbért kap. 

 
Nem teljes munkakörben dolgozik minimálbéren foglalkoztatják  

neme 
 

nő férfi Total 

minimálbéren foglalkoztatják nem 58,9% 64,6% 61,0% 
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igen 41,1% 35,4% 39,0%  

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

   

 

Előző hipotézisünket támasztják alá a BérBarométer adatbázis átlagbér adatai, a teljes 

munkakörben dolgozó nők bruttó átlagbére 140862 Ft, a részmunkaidőben dolgozó nőké 

pedig 91198 Ft.  A teljes munkaidőben dolgozó férfiak bruttó munkabére átlagban 176639 Ft, 

a nem teljes munkaidőben dolgozóké pedig 109458 Ft.  A teljes munkakörben dolgozó nők 

nettó átlagbére 97412 Ft, a részmunkaidőben dolgozó nőké pedig 64666 Ft.  A teljes 

munkaidőben dolgozó férfiak bruttó munkabére átlagban 116999 Ft, a nem teljes 

munkaidőben dolgozóké pedig 101839 Ft.   

 

  
Teljes munkakörben dolgozik, bruttó és nettó havi 

átlagbér, Ft 

neme bruttó bér  nettó bér  

átlag 140863, 97412 nő 

N  4560 4386 

átlag 176639 116999 férfi 

N 3646 3533 

átlag 156758 106151 

N 8206 7919 

Együtt 

   

N=fő 

 

 

 
Nem teljes munkakörben dolgozik, bruttó és nettó havi 

átlagbér, Ft 

neme bruttó bér  nettó bér  

Mean 91198 64666 nő 

N 254 259 

Mean 109458 101839 férfi 

N 125 153 
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Mean 97221 78470 

N 379 412 

Együtt 

   

N=fő 

 

Teljes és nem teljes munkaidőben dolgozók átlagos bruttó és 
nettó havi munkabére a BérBarométer adatbázis alapján 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000
200000

bruttó bér bruttó bér nettó bér nettó bér

teljes munkaidős nem teljes
munkaidős

teljes munkaidős nem teljes
munkaidős

Ft

nő

férfi

 
 

A nem teljes munkaidőben történő munkavégzésért időarányos bérezés jár. A teljes és nem 

teljes munkaidőben történő munkavégzésért kapott bérezés.  Ha úgy vennénk, hogy a nem 

teljes munkaidőben történő munkavégzés  általános formája Magyaror szágon hatórás munka 

a nyolcórás helyett, akkor az ezért a munkáért kapott bére a teljes munkaidőben végzett 

munkáért kapott bére 75%-a kellene, hogy legyen.  Miután adatbázisunkban nem tudunk arra 

választ adni, hogy az un. nem teljes munkaidőben dolgozók valójában hány órát dolgoznak, 

ezért az adatokból csak azt tudjuk megállapítani, hogy a nem teljes munkaidőben dolgozó nők 

bruttó bére 36%-kal, nettó bére 34%-kal alacsonyabb, mint a teljes munkaidőben dolgozóké. 

A férfiak esetében ugyanez az arány a részmunkaidőben dolgozó bruttó bére 38%-kal illetve –  

az adórendszer kiegyenlító hatása következtében – a nettó bére 13%-kal alacsonyabb, mint a 

teljes munkaidőben dolgozó férfié.    

 

Teljes és nem teljes munkaidős bérek közötti bérrés nemek szerinti megoszlásban 
 Nő Férfi 

  bruttó bér  nettó bér  bruttó bér  nettó bér  

Bérrés, % (a 36% 34% 38% 13% 
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differencia a teljes 

munkaidős bér %-

ában) 

 

A teljes munkaidőben végzett munka esetén a nők és férfiak nettó bére közötti bérdifferencia 

17%,  ugyanez a mutató a nem teljes munkaidőben végzett munka esetén 37%. Ez 

feltételezésünk szerint azzal függ össze, hogy a nem teljes munkaidőben dolgozó nők 

esetében a progresszív adózás kiegyenlítő hatása kevésbé hat, miután a nők nagyobb arányban 

esnek a minimálbér hatása alá, mint a férfiak.       

 

Nők és férfiak bruttó és nettó munkabére közötti bérrés, teljes és nem teljes 

munkaidőben végzett munka szerinti megoszlásban, % 
Nem teljes munkaidőben történő 

munkavégzés 

Teljes munkaidőben történő munkavégzés 

bruttó bér  nettó bér  bruttó bér  nettó bér  

17% 37% 20% 17% 

 
Teljes munkakörben dolgozik fizetésemelést kaptam  

neme 
 

nő férfi Total 

nem 28,7% 31,3% 29,9% 

igen 68,2% 64,9% 66,7% 

nem vonatkozik 3,1% 3,8% 3,4% 

fizetésemelést kaptam 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

   

Hipotézisünk szerint a nem teljes munkaidőben történő munkavégzés hátrányokkal jár. A 

Bérbarométer adatbázis ezt megerősíti: a teljes munkakörben dolgozó nők 27,8%-a, a férfiak 

31,3%-a nyilatkozott úgy, hogy nem kapott fizetésemelt, szemben a nem teljes munkaidőben 

dolgozó nők 54,7 és a férfiak 48,3%-ával.  

 
Nem teljes munkakörben dolgozik fizetésemelést kaptam  

neme 
 

nő férfi Total 

fizetésemelést kaptam nem 54,7% 48,3% 52,4% 
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igen 33,6% 31,2% 32,7% 

nem vonatkozik 11,7% 20,5% 14,9% 

 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

   

 

A helyzet nem csak az, hogy jóval kisebb arányban részeülnek fizetésemelésben a nem teljes 

munkaidőben dolgozók, hanem az is, hogy nem is érzik azt, hogy alkupozíciójuk kellően 

megalapozott lenne ahhoz, hogy fizetésemelést kérjenek. 

 

A teljes munkaidőben dolgozó nők 13%-a és a férfiak 15,3%-a kért fizetésemelést, szemben a 

nem teljes időben dolgozó nők 9,9 és a férfiak 11,9%-ával. 

 
Tteljes munkakörben dolgozik fizetésemelést kértem  

neme 
 

nő férfi Total 

nem 81,9% 79,2% 80,7% 

igen 13,0% 15,3% 14,0% 

nem vonatkozik 5,0% 5,5% 5,3% 

fizetésemelést kértem 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

a. teljes munkaidőben dolgozik? = igen   

 

 
Nem teljes munkakörben dolgozik fizetésemelést kértem  

neme 
 

nő férfi Total 

nem 78,0% 66,7% 73,8% 

Igen 9,9% 11,9% 10,6% 

nem vonatkozik  12,2% 21,5% 15,6% 

fizetésemelést kértem 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Hipotézisünk szerint  a részmunkaidőben dolgozók jövedelme - amellett, hogy a jövedelem 

döntő részét képező bér a rövidebb idejű munkavégzés következtében  alacsonyabb, mint amit 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja 
H005 EQUAL projekt  

 124 

a teljes munkaidőben végzett munkáért lehet kapni, - kedvezőtlenebb az egyéb juttatásokhoz 

történő hozzájutás  következtében is. 

     

13. bér a teljes munkaidőben dolgozó nők csaknem 38%-a, aférfiak 30%-a kapott, szemben a 

nem teljes munkaidőben dolgozó nők 15,5 illetve 11,4%-ával. 

 
Teljes munkakörben dolgozik: 13.havi bér  

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 62,1% 70,9% 66,0% 

Igen  37,9% 29,1% 34,0% 

13.havi bér 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Nem teljes munkakörben dolgozik: 13.havi bér  

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 84,5% 88,6% 86,1% 

Igen  15,5% 11,4% 13,9% 

13.havi bér 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

A teljes munkaidőben dolgozó nők 37%-a kapott jutalmat, szemben a nem teljes 

munkaidőben dolgozó nők 17,4%-ával. Valamivel jobb az arány a férfiak esetében, a teljes 

munkaidőben dolgozó férfiak 32,6%-a részesült jutalomban, szemben a nem teljes 

munkaidőben dolgozó férfiak 20,5%-ával.  

  
Teljes munkakörben dolgozik jutalmat kapott  

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 63,2% 67,4% 65,0% 

Igen  36,8% 32,6% 35,0% 

jutalmat kapott 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nem teljes munkakörben dolgozik jutalmat kapott  

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 82,6% 79,5% 81,5% 

Igen  17,4% 20,5% 18,5% 

jutalmat kapott 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

A célprémiumhoz jutás különösen kedvezőtlen a részmunkaidőben dolgozó férfiak esetében 

(3,2%) a teljes munkaidőben dolgozó férfiakéhoz képest (8,2%).  

 
Teljes munkakörben dolgozik célprémium  

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 95,5% 91,8% 93,9% 

Igen  4,5% 8,2% 6,1% 

célprémium 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 
Nem teljes munkakörben dolgozik: célprémium  

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 96,8% 96,8% 96,8% 

Igen  3,2% 3,2% 3,2% 

célprémium 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

  

Az év végi jutalomat a teljes munkaidőben dolgozó férfiak és nők aránya egyránt kb. 

kétszerese a nem teljes munkaidőne dolgozókhoz képest. 

 
Teljes munkakörben dolgozik:  év végi jutalom  

neme 
 

nő férfi Total 
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Nem 72,2% 72,1% 72,2% 

Igen  27,8% 27,9% 27,8% 

év végi jutalom 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 
Nem teljes munkakörben dolgozik: év végi jutalom  

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 85,5% 86,5% 85,9% 

Igen  14,5% 13,5% 14,1% 

év végi jutalom 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

A vállalati kocsihoz, kilométer pénzhez jutást illetően nincs markáns különbség a teljes és a 

nem teljes munkaidőben dolgozók között, itt a nagy különbség inkább a nemek között 

tapasztalható: mind a teljes, mind a nem teljes munkaidóben dolgozó nők 5% körüli aránya, a 

férfiaknak viszont – legyen akár teljes, akár nem teljes munkaidős állásuk – 16% körüli 

aránya kapja ezt a juttatást. 

 
Teljes munkakörben dolgozik: vállalati kocsi, km pénz  

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 94,2% 83,8% 89,6% 

Igen  5,8% 16,2% 10,4% 

vállalati kocsi, km pénz 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 
Nem teljes munkakörben dolgozik: vállalati kocsi, km pénz  

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 94,6% 84,3% 90,8% 

Igen  5,4% 15,7% 9,2% 

vállalati kocsi, km pénz 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 
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A mobil telefon juttatásbeli különbség – hasonlóan a kilométer pénzhez – nem a teljes és nem 

teljes munkaidőben, hanem a férfiak és a nők között tapasztalható. Mobiltelefont a teljes és 

nem teljes munkaidőben dolgozó nők 9-10%-a kap, a férfiaknak viszont  18-20%-a. 

 
Teljes munkakörben dolgozik: mobil telefon  

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 89,5% 80,4% 85,5% 

Igen  10,5% 19,6% 14,5% 

mobil telefont 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

 
Nem teljes munkakörben dolgozik: mobil telefon 

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 90,9% 82,2% 87,6% 

Igen  9,1% 17,8% 12,4% 

mobil telefont 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

  

Az önkéntes nyugdyjbiztosítási hozzájárulást illetően a nők esetében háromszoros, a férfiak 

esetében több mint ötszörös a különbség a teljes munkaidőben dolgozók javára. A nem teljes 

munkaidőben történő foglalkoztatás amúgy is kedvezőtlen a nyugdíjazáshoz szükséges évek 

gyűjtése szempontjából. Ezt a helyzetet tovább rontja az, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárbeli 

tagság támogatása is elenyésző a munkaadók részéről a nem teljes munkaidőben dolgozók 

részére.   

 
Teljes munkakörben dolgozik : önkéntes nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulást kap 

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 70,3% 66,3% 68,5% 

Igen  29,7% 33,7% 31,5% 

önkéntes nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulást 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 
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Teljes munkakörben dolgozik : önkéntes nyugdíjbiztosítási 
hozzájárulást kap 

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 70,3% 66,3% 68,5% 

Igen  29,7% 33,7% 31,5% 

önkéntes nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulást 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

   

 
Nem teljes munkakörben dolgozik: önkéntes nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulást kap 

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 88,3% 93,5% 90,2% 

Igen  11,7% 6,5% 9,8% 

önkéntes nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulást 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

   

Bár a munkahelyre és onnan vissza történő utazás ugyanúgy költségtényező a nem teljes 

munkaidőben dolgozók esetében is, mint a teljes munkaidőben dolgozók esetében,  a nem 

teljes munkaidőben dolgozó nőknek mindössze 17,7%-a részesül ebből a juttatásból, szemben 

a teljes munkakörben dolgozó nők 28,6%-ával. A férfiak esetében ez az arány 16,2%, illetve 

23,8%. 

  
Teljes munkakörben dolgozik tömegközlekedési bérlet  

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 71,4% 76,2% 73,5% 

Igen  28,6% 23,8% 26,5% 

tömegközlekedési bérlet 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

   

 
Nem teljes munkakörben dolgozik: tömegközlekedési bérlet 

neme 
 

nő férfi Total 
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Nem 82,3% 83,8% 82,9% 

Igen  17,7% 16,2% 17,1% 

tömegközlekedési bérlet 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

   

Az étkezési hozzájárulás a legelterjedtebb béren kívüli juttatás, a teljes munkaidőben dolgozó 

nők és férfiak 80% körüli aránya kapja. A nem teljes munkaidőben dolgzó nőknek azonban 

csak 45,4 illetve a férfiak 41,6%-a jut ehhez.  

 
Teljes munkakörben dolgozik étkezési hozzájárulás 

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 18,9% 21,1% 19,9% 

Igen  81,1% 78,9% 80,1% 

étkezési hozzájárulást 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

 
Nem teljes munkakörben dolgozik étkezési hozzájárulás 

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 54,6% 58,4% 56,0% 

Igen  45,4% 41,6% 44,0% 

étkezési hozzájárulást 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

A ruhapénz szintén olyan juttatás kellene, hogy legyen, amely mind a teljes, mind a nem teljes 

munkaidőben dolgozóknak egyformán szükséges. Ehhez képest míg a teljes munkaidőben 

dolgozó nők 18,6%-a, a férfiaknak pedig 16,3%-a kap ruhapénzt, a nem teljes munkaidőben 

dolgozó nőknek csupán 10,7%-a, illetve a férfiaknak 8,1%-a juthat csak hozzá. 
 

Teljes munkakörben dolgozik: ruhapénz  

neme 
 

nő férfi Total 

ruhapénz Nem 81,4% 83,7% 82,4% 
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Igen  18,6% 16,3% 17,6%  

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Nem teljes munkakörben dolgozik: ruhapénz  

neme 
 

nő férfi Total 

Nem 89,3% 91,9% 90,2% 

Igen  10,7% 8,1% 9,8% 

ruhapénz 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 
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Melléklet 

A Tanács 97/81/EK irányelve (1997. december 15.) az UNICE, a CEEP és az 

ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés mellékletét képező, a szociálpolitikáról 

szóló (14.) jegyzőkönyv mellékletében szereplő, a szociálpolitikáról szóló megállapodásra és 

különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára, 

(1) mivel az Európai Közösséget létrehozó szerződés mellékletét képező, szociálpolitikáról 

szóló jegyzőkönyv alapján a tagállamok, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 

Királysága kivételével (a továbbiakban: tagállamok) folytatni kívánják az 1989-es Szociális 

Chartában meghatározott utat, ezért egy, a szociálpolitikáról szóló megállapodást kötöttek; 

(2) mivel a szociális partnerek a szociálpolitikáról szóló megállapodás 4. cikkének (2) 

bekezdésével összhangban közösen kérhetik, hogy a közösségi szintű megállapodások a 

Bizottság javaslata alapján tanácsi határozat útján kerüljenek végrehajtásra; 

(3) mivel a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló közösségi charta 7. pontja többek 

között arról rendelkezik, hogy "a belső piac megvalósításának a munkavállalók élet- és 

munkafeltételeinek javításához kell vezetnie az Európai Közösségben. Ez a folyamat ezen 

feltételek közelítéséből ered, miközben a fejlődést fenntartják, különös tekintettel (…) a 

határozatlan idejű szerződések kivételével a foglalkoztatás olyan formáira, mint a határozott 

idejű munkaszerződések, a részmunkaidős foglalkoztatás, a munkaerő-kölcsönzés és az 

idénymunka"; 

(4) mivel a Tanács nem jutott döntésre a piaci versenyt torzító bizonyos munkaviszonyokról 

szóló irányelvre [1] vonatkozó javaslat tekintetében, sem ezen javaslat módosításáról [2], sem 

a munkafeltételekkel kapcsolatosan bizonyos munkaviszonyokra vonatkozó irányelvre [3] 

vonatkozó javaslatról; 
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(5) mivel az Essenben ülésező Európai Tanácson hangsúlyozták annak szükségességét, hogy 

intézkedéseket hozzanak a férfiak és a nők foglalkoztatásának, valamint egyenlő 

lehetőségeinek támogatása érdekében, és intézkedésekre szólítottak fel a gazdasági növekedés 

foglalkoztatás-hatékonyságának növelése céljából – különösen rugalmasabb munkaszervezés 

útján – oly módon, hogy az kielégítse mind a munkavállalók kívánságait, mind pedig a 

verseny követelményeit; 

(6) mivel a Bizottság a szociálpolitikáról szóló megállapodás 3. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban tárgyalásokat folytatott a szociális partnerekkel a közösségi cselekvés lehetséges 

irányáról a rugalmas munkaidő és a munkahelyi biztonság tekintetében; 

(7) mivel a Bizottság a tárgyalást követően közösségi szintű intézkedést tartott célszerűnek, az 

említett megállapodás 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban a javaslat tartalmát illetően 

újabb tárgyalást folytatott a szociális partnerekkel; 

(8) mivel az általános iparági szervezetek, az Európai Gyáriparosok és Munkáltatók 

Szervezeteinek Szövetsége (UNICE), az Állami Vállalatok Európai Központja (CEEP) és az 

Európai Szakszervezetek Szövetsége (ESZSZ) 1996. június 19-i közös levelükben arról 

tájékoztatták a Bizottságot, hogy el kívánják indítani a szociálpolitikáról szóló megállapodás 

4. cikkében meghatározott eljárást; mivel 1997. március 12-i közös levelükben további három 

hónapot kértek a Bizottságtól; mivel a Bizottság ebbe a kérésbe beleegyezett; 

(9) mivel az említett iparági szervezetek 1997. június 6-án keretmegállapodást kötöttek a 

részmunkaidős foglalkoztatásról; mivel eljuttatták a Bizottsághoz közös kérésüket, hogy ezt a 

keretmegállapodást a Bizottság javaslatára tanácsi határozattal hajtsák végre az említett 

megállapodás 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban; 

(10) mivel a Tanács az Európai Unió szociálpolitikájának kilátásairól szóló, 1994. december 

6-i állásfoglalásában: hozzájárulás a gazdasági és a szociális konvergenciához az Unióban [4], 

arra kérte a szociális partnereket, hogy használják ki a megállapodás kötésének lehetőségeit, 

mivel ők helyzetükből adódóan közelebb állnak a szociális valósághoz és a szociális 

problémákhoz; 

(11) mivel az aláíró felek a részmunkaidőről szóló olyan keretmegállapodást kívántak kötni, 

amely megállapítja a részmunkaidős foglalkoztatás általános elveit és 

minimumkövetelményeit; mivel kinyilvánították azt az óhajukat, hogy egy általános keretet 
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hozzanak létre a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókkal szembeni 

megkülönböztetés tilalmáról, és hogy hozzájáruljanak a részmunkaidős foglalkoztatási 

lehetőségek fejlesztéséhez oly módon, amely mind a munkaadók, mind a munkavállalók 

számára elfogadható; 

(12) mivel a szociális partnerek azt kívánták, hogy különös figyelmet kapjon a részmunkaidős 

foglalkoztatás, miközben ezzel egy időben azt is jelezték, hogy más rugalmas foglalkoztatási 

formák tekintetében is figyelembe szándékoznak venni a hasonló megállapodások iránti 

igényt; 

(13) mivel az Európai Tanács Amszterdamban megtartott ülésén az Európai Unió állam- és 

kormányfői üdvözölték a szociális partnerek által a részmunkaidős foglalkoztatásról 

megkötött megállapodást; 

(14) mivel a Szerződés 189. cikke értelmében a keretmegállapodás végrehajtásának eszköze 

az irányelv; mivel az irányelv kötelezi a tagállamokat az elérendő eredmények 

megvalósítására, ugyanakkor a nemzeti hatóságokra bízza a végrehajtás formájának és 

módszereinek megválasztását; 

(15) mivel a Szerződés 3. cikkének b) bekezdésében meghatározott szubszidiaritás és 

arányosság elvével összhangban ezen irányelv célkitűzései közösségi szinten hatékonyabban 

megvalósíthatóak, mint a tagállamok által; mivel ez az irányelv nem lépi túl az e célok 

eléréséhez szükséges mértéket; 

(16) mivel a keretmegállapodásban használt kifejezések vonatkozásában, amelyek a 

megállapodásban nincsenek pontosan meghatározva, ez az irányelv a tagállamokra hagyja e 

kifejezések meghatározását a nemzeti jognak és gyakorlatnak megfelelően, mint a hasonló 

kifejezéseket használó, más szociálpolitikai irányelvek esetében is, feltéve hogy az említett 

meghatározások összeegyeztethetőek a keretmegállapodással; 

(17) mivel a Bizottság kidolgozta az irányelvre vonatkozó javaslatát a szociálpolitikáról szóló 

(14.) jegyzőkönyv alkalmazásával kapcsolatos 1993. december 14-i közleményével és a 

közösségi szintű szociális párbeszéd fejlődéséről szóló, 1996. szeptember 18-i közleményével 

összhangban, figyelembe véve az aláíró felek képviseleti jogát és a keretmegállapodás 

cikkeinek jogszerűségét; 
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(18) mivel a Bizottság kidolgozta az irányelvre vonatkozó javaslatát a szociálpolitikáról szóló 

megállapodás 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően, amely arról rendelkezik, hogy az 

irányelvek "nem vezethetnek be olyan közigazgatási, pénzügyi és jogi megszorításokat, 

amelyek hátráltatnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését"; 

(19) mivel a Bizottság a szociálpolitikáról szóló 14. jegyzőkönyv alkalmazásával kapcsolatos 

1993. december 14-i közleményével összhangban a keretmegállapodást tartalmazó irányelvre 

vonatkozó javaslat szövegét megküldte az Európai Parlamentnek; 

(20) mivel a Bizottság a Gazdasági és Szociális Bizottságot is tájékoztatta; 

(21) mivel a keretmegállapodás 6. szakaszának 1. bekezdése arról rendelkezik, hogy a 

tagállamok és/vagy a szociális partnerek kedvezőbb rendelkezéseket is fenntarthatnak vagy 

bevezethetnek; 

(22) mivel a keretmegállapodás 6. szakaszának 2. bekezdése kimondja, hogy ezen irányelv 

végrehajtása nem nyújthat jogalapot arra, hogy a tagállamokban hatályos szabályozás 

hátrányosabbá váljon; 

(23) mivel a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló közösségi charta elismeri a 

küzdelem fontosságát a megkülönböztetés minden formája, különösen a nemen, a bőrszínen, a 

faji származáson, a véleményen és világnézeten alapuló megkülönböztetés ellen; 

(24) mivel az Európai Unióról szóló szerződés F. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy az 

Unió a közösségi jog általános elveiként tartja tiszteletben az alapvető jogokat, ahogyan 

azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 

biztosítja, továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból erednek; 

(25) mivel a tagállamok átengedhetik a szociális partnereknek – azok közös kérése esetén – 

ezen irányelv végrehajtását, feltéve hogy a tagállamok megtesznek minden szükséges lépést 

annak biztosítására, hogy bármikor garantálni tudják az irányelv által elérni kívánt 

eredményeket; 

(26) mivel a keretmegállapodás végrehajtása hozzájárul a szociálpolitikáról szóló 

megállapodás 1. cikkében megfogalmazott célkitűzések eléréséhez, 

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 
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1. cikk 

Ezen irányelv célja a részmunkaidős foglalkoztatásra vonatkozó keretmegállapodás 

végrehajtása, amely megállapodást 1997. június 6-án a mellékletben szereplő általános iparági 

szervezetek (az UNICE, a CEEP és az ESZSZ) kötöttek. 

2. cikk 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2000. január 20-a 

előtt megfeleljenek, vagy biztosítják, hogy legkésőbb eddig az időpontig a szociális partnerek 

a szükséges rendelkezéseket megállapodás útján bevezessék, miközben a tagállamok 

megteszik az ezen irányelvben előírt eredmények folyamatos biztosításához szükséges 

lépéseket. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 

A tagállamoknak különös nehézség vagy az irányelv kollektív megállapodás útján történő 

végrehajtása esetén további egy év áll rendelkezésükre. 

Ilyen körülményekről a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 

Amikor a tagállamok elfogadják az első albekezdésben említett intézkedéseket, azokban 

hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen 

hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg. 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, 

amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak vagy fogadnak el. 

3. cikk 

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép 

hatályba. 

4. cikk 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

Kelt Brüsszelben, 1997. december 15-én. 
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a Tanács részéről 

az elnök 

J.-C. Juncker 

[1] HL C 224., 1990.9.8., 6. o. 

[2] HL C 305., 1990.12.5., 8. o. 

[3] HL C 224., 1990.9.8., 4. o. 

[4] HL C 368., 1994.12.23., 6. o. 

-------------------------------------------------- 

MELLÉKLET 

AZ EURÓPAI GYÁRIPAROSOK ÉS MUNKÁLTATÓK SZERVEZETEINEK 

SZÖVETSÉGE 

AZ EURÓPAI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 

AZ ÁLLAMI VÁLLALATOK EURÓPAI KÖZPONTJA 

KERETMEGÁLLAPODÁS A RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁSRÓL 

Preambulum 

Ez a keretmegállapodás az átfogó európai foglalkoztatási stratégiához történő hozzájárulás. 

Az utóbbi években a részmunkaidős foglalkoztatásnak fontos hatása volt a foglalkoztatásra. 

Ezért az e megállapodásban részt vevő felek külön figyelmet szenteltek az ilyen 

foglalkoztatási formáknak. A felek szándéka az, hogy fontolóra vegyék az olyan hasonló 

megállapodások szükségességét, amelyek a rugalmas munkavégzés egyéb formáira 

vonatkoznak. 

Felismerve a tagállami viszonyok sokféleségét, és tudomásul véve azt, hogy a részmunkaidős 

foglalkoztatás bizonyos ágazatok és tevékenységek jellemzője, ez a megállapodás általános 

elveket és minimumkövetelményeket határoz meg a részmunkaidős foglalkoztatás 
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tekintetében. A megállapodás a szociális partnerek az iránti hajlandóságát mutatja, hogy egy 

általános keretet hozzanak létre a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók elleni 

megkülönböztetés kiküszöbölése céljából és azért, hogy elősegítsék a részmunkaidős 

foglalkoztatás fejlődését olyan alapon, amely mind a munkaadók, mind a munkavállalók 

számára elfogadható. 

Ez a megállapodás a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási 

feltételeire vonatkozik, elismerve azt, hogy a jogszabályban szabályozott szociális biztonsági 

rendszerrel kapcsolatos ügyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak. A hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának elvével összefüggésben a megállapodásban részt vevő felek 

tudomásul veszik az 1996. decemberében Dublinban ülésező Európai Tanács foglalkoztatási 

nyilatkozatát, amelyben a Tanács többek között annak szükségességét hangsúlyozta, hogy a 

szociális biztonsági rendszereket foglalkoztatásbaráttá tegyék "a szociális védelmi rendszerek 

olyan fejlesztésével, hogy azok képesek legyenek új foglalkoztatási mintákat befogadni, 

amelyek megfelelő védelmet nyújtanak az ilyen munkát végző személyeknek". A 

megállapodásban részt vevő felek úgy vélik, hogy ezt a nyilatkozatot érvényre kell juttatni. 

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP arra kérte a Bizottságot, hogy nyújtsa be a Tanácshoz ezt a 

keretmegállapodást azért, hogy tanácsi határozattal a keretmegállapodás követelményei 

kötelezővé váljanak azokban a tagállamokban, amelyek aláírták az Európai Közösséget 

létrehozó szerződés mellékletét képező 14. jegyzőkönyv mellékletében szereplő, a 

szociálpolitikáról szóló megállapodást. 

Ennek a megállapodásnak az aláírói arra kérik a Bizottságot, hogy a megállapodás 

végrehajtására vonatkozó javaslatában kérje fel a tagállamokat arra, hogy a tanácsi határozat 

teljesítéséhez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket a határozat 

elfogadását követő két éves időszakon belül fogadják el, vagy biztosítsák [1], hogy ezen 

időszak végéig a szociális partnerek megállapodás útján bevezethessék a szükséges 

intézkedéseket. A tagállamoknak különös nehézség vagy az irányelv kollektív megállapodás 

útján történő végrehajtása esetén további egy év áll rendelkezésükre e rendelkezés 

teljesítésére. 

A nemzeti bíróságok és az Európai Bíróság szerepének sérelme nélkül a megállapodásban 

részt vevő felek azt kérik, hogy e megállapodás értelmezését európai szinten érintő minden 

ügyet a Bizottság először hozzájuk küldje el véleményezésre. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja 
H005 EQUAL projekt  

 139 

Általános szempontok 

(1) Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés mellékletét képező, a 

szociálpolitikáról szóló (14.) jegyzőkönyv mellékletében szereplő, a szociálpolitikáról szóló 

megállapodásra és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére és 4. cikke (2) bekezdésére; 

(2) mivel a szociálpolitikáról szóló megállapodás 4. cikkének (2) bekezdése arról rendelkezik, 

hogy a közösségi szinten kötött megállapodásokat az aláíró felek közös kérésére, a Bizottság 

javaslatára a Tanács által hozott határozattal lehet végrehajtani; 

(3) mivel a munkaidő rugalmasságáról és a munkavállalók biztonságáról szóló második 

tárgyalási okiratban a Bizottság bejelentette azt a szándékát, hogy egy jogilag kötelező 

közösségi intézkedésről nyújt be javaslatot; 

(4) mivel az Essenben ülésező Európai Tanácson hangsúlyozták annak szükségességét, hogy 

intézkedéseket hozzanak a férfiak és a nők foglalkoztatásának, valamint egyenlő 

lehetőségeinek támogatása érdekében, és intézkedésekre szólítottak fel "a gazdasági 

növekedés foglalkoztatás-hatékonyságának növelése céljából – különösen rugalmasabb 

munkaszervezés útján – oly módon, hogy az kielégítse mind a munkavállalók kívánságait, 

mind pedig a verseny követelményeit"; 

(5) mivel az ebben a megállapodásban részt vevő felek lényegesnek tartják azokat az 

intézkedéseket, amelyek elősegíthetik a férfiak és a nők részmunkaidős foglalkoztatását, 

tekintettel a nyugdíjba vonulás előkészítésére, a szakmai és a családi élet összehangolására, 

továbbá a továbbtanulásra vagy szakképzésre készségeik és előmeneteli lehetőségeik 

fejlesztése érdekében, a munkáltatók és a munkavállalók kölcsönös előnyére, és olyan módon, 

amely elősegítheti a vállalkozások fejlődését is; 

(6) mivel ez a megállapodás ezeknek az általános alapelveknek az alkalmazásával kapcsolatos 

intézkedések, minimumkövetelmények és rendelkezések meghatározását a tagállamokra és a 

szociális partnerekre bízza azért, hogy figyelembe lehessen venni az egyes tagállamok sajátos 

helyzetét; 

(7) mivel ez a megállapodás figyelembe veszi a szociálpolitika követelményrendszerének 

javítására, a Közösség gazdasági versenyképességének fokozására és a kis- és 
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középvállalkozások alapítását és fejlődését visszatartó közigazgatási, pénzügyi és jogi 

korlátok elkerülésére irányuló igényt; 

(8) mivel a szociális partnerek helyzetüknél fogva alkalmasak arra, hogy olyan megoldásokat 

találjanak, amelyek megfelelnek mind a munkaadók, mind a munkavállalók igényeinek, és 

ezért különös szerepet kell kapniuk a megállapodás végrehajtása és alkalmazása során, 

AZ ALÁÍRÓ FELEK A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG: 

1. szakasz: Cél 

E keretmegállapodás célja: 

a) a részmunkaidőben foglalkoztatottak megkülönböztetésének kiküszöbölése és a 

részmunkaidős munka minőségének javítása; 

b) a részmunkaidős foglalkoztatás fejlődésének elősegítése önkéntes alapon, és hozzájárulás a 

munkaidő rugalmas megszervezéséhez olyan módon, amely figyelembe veszi a munkaadók és 

a munkavállalók igényeit. 

2. szakasz: Hatály 

1. Ez a megállapodás olyan részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozik, 

akik törvény, kollektív szerződés vagy a tagállamban kialakult gyakorlat szerint 

munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkeznek. 

2. A tagállamok a nemzeti jogszabályokkal, kollektív szerződésekkel vagy gyakorlattal 

összhangban, a szociális partnerekkel folytatott tanácskozást követően, és/vagy a szociális 

partnerek a megfelelő szinten a nemzeti munkaügyi kapcsolatok alapján, objektív okokból 

ezen megállapodás hatálya alól részben vagy egészben kizárhatják azokat a részmunkaidőben 

foglalkoztatottakat, akik alkalmi munkát végeznek. Az ilyen kizárásokat időszakonként felül 

kell vizsgálni, hogy a fenntartásukat megalapozó objektív okok fennállnak-e még. 

3. szakasz: Meghatározások 

E megállapodás alkalmazásában: 
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1. Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló: olyan munkavállaló, akinek a heti vagy a 

foglalkoztatási idő éves átlagában számított munkaideje kevesebb, mint a vele 

összehasonlítható, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló munkaideje. 

2. Összehasonlítható, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló: olyan teljes 

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, aki ugyanannál a vállalkozásnál dolgozik, 

ugyanolyan munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkezik, és aki ugyanolyan vagy 

hasonló munkát/tevékenységet végez, figyelembe véve az egyéb olyan szempontokat is, mint 

a vállalkozásnál eltöltött idő és a szakmai/gyakorlati ismeretek. 

Ahol nincs összehasonlítható, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, ott az 

összehasonlítást az irányadó kollektív szerződésre, vagy ennek hiányában a nemzeti 

törvényekre, kollektív megállapodásokra vagy a gyakorlatra történő hivatkozással végzik. 

4. szakasz: A megkülönböztetés tilalmának elve 

1. A foglalkoztatási feltételek szempontjából a részmunkaidőben foglalkoztatottak nem 

részesülhetnek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a velük összehasonlítható, teljes 

munkaidőben foglalkoztatottak, csupán azért, mert részmunkaidőben dolgoznak, kivéve ha az 

eltérő bánásmód objektív alapon igazolható. 

2. Adott esetben az időarányosság elvét (pro rata temporis) kell alkalmazni. 

3. E szakasz végrehajtásra történő előkészítését a tagállamok és/vagy a szociális partnerek az 

európai jog, a nemzeti jogszabályok, a kollektív megállapodások és a gyakorlat 

figyelembevételével határozzák meg. 

4. Ha ezt objektív okok igazolják, akkor a nemzeti joggal, kollektív szerződésekkel vagy 

gyakorlattal összhangban, a szociális partnerekkel folytatott tanácskozást követően a 

tagállamok és/vagy a szociális partnerek adott esetben egy vállalkozásnál eltöltött időtől, a 

munkaidőtől vagy kereseti feltételektől tehetnek függővé bizonyos foglalkoztatási feltételeket. 

A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók különleges foglalkoztatási feltételekhez 

való hozzájutását időszakonként felül kell vizsgálni tekintettel a 4. szakasz 1. bekezdésében 

meghatározott megkülönböztetés tilalmának elvére. 

5. szakasz: A részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségei 
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1. A megállapodás 1. szakaszának, valamint a részmunkaidős és a teljes munkaidős 

foglalkoztatás közötti megkülönböztetés tilalmának elvével összefüggésben: 

a) a nemzeti jogszabályokkal vagy gyakorlattal összhangban a szociális partnerekkel folytatott 

tanácskozást követően a tagállamoknak meg kell határozniuk és felül kell vizsgálniuk azokat 

a jogi vagy közigazgatási természetű akadályokat, amelyek korlátozhatják a részmunkaidős 

foglalkoztatás lehetőségeit, és – ahol ez megfelelő – fel kell ezeket számolni; 

b) a szociális partnerek saját hatáskörükben és a kollektív megállapodásokban rögzített 

eljárást követve meghatározzák és felülvizsgálják azokat az akadályokat, amelyek 

korlátozhatják a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeit, és – ahol ez megfelelő – fel kell 

ezeket számolni. 

2. A teljes munkaidőben történő foglalkoztatásról a részmunkaidős foglalkoztatásra történő 

áttérés (vagy fordítva) munkavállaló által történő visszautasítása önmagában nem jelent 

elegendő jogalapot a foglalkoztatás megszüntetésére, a nemzeti jogszabályokkal, kollektív 

megállapodásokkal és gyakorlattal összhangban történt megszűnés sérelme nélkül, olyan 

egyéb indokokból, mint az érintett vállalat működési nehézségei. 

3. Lehetőség szerint a munkaadóknak figyelembe kell venniük a következőket: 

a) a munkavállaló arra vonatkozó kérését, hogy teljes munkaidős foglalkoztatásról 

részmunkaidős foglalkoztatásra helyezzék át, amennyiben erre lehetőség nyílik a 

vállalkozásnál; 

b) a munkavállaló arra vonatkozó kérését, hogy részmunkaidős foglalkoztatásról teljes 

munkaidős foglalkoztatásra helyezzék át, hogy munkaideje hosszabb legyen, ha ilyen 

lehetőség adódik; 

c) a vállalkozásban a rendelkezésre álló részmunkaidős és teljes munkaidős munkahelyek 

időben történő közzétételét abból a célból, hogy elősegítsék az áttérést a teljes munkaidős 

foglalkoztatásról a részmunkaidős foglalkoztatásra, és fordítva; 

d) azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik a részmunkaidős foglalkoztatást a vállalkozás 

minden szintjén, beleértve az alkalmazotti és a vezetői beosztásokat is, és – ahol ez megfelelő 
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– segítsék elő a részmunkaidőben foglalkoztatottak számára a szakképzéshez történő 

hozzájutást azért, hogy javítsák előmeneteli lehetőségeiket és foglalkoztatási mobilitásukat; 

e) a munkavállalói képviseleti testületeknek a vállalkozásban folyó részmunkaidős munkáról 

megfelelő tájékoztatás nyújtását. 

6. szakasz: A végrehajtásról szóló rendelkezések 

1. A tagállamok és/vagy a szociális partnerek az ebben a megállapodásban rögzítetteknél 

előnyösebb rendelkezéseket is fenntarthatnak vagy bevezethetnek. 

2. A megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása nem jelenthet jogalapot a 

munkavállalóknak nyújtott védelem általános szintjének a megállapodás tárgykörében történő 

csökkentésére. Ez nem befolyásolja a tagállamok és/vagy a szociális partnerek arra vonatkozó 

jogát, hogy különböző törvényi, rendeleti vagy szerződéses rendelkezéseket állapítsanak meg 

a változások fényében, és nem befolyásolja az 5. szakasz 1. bekezdésének alkalmazását addig, 

amíg a 4. szakasz 1. bekezdésében meghatározott megkülönböztetés tilalmának elve teljesül. 

3. Ez a megállapodás nem befolyásolja a szociális partnerek arra vonatkozó jogát, hogy 

megfelelő szinten, beleértve az európai szintet is, megállapodásra jussanak e megállapodás 

rendelkezéseinek módosítása és/vagy kiegészítése tárgyában olyan módon, amely tekintettel 

van az érintett szociális partnerek különös igényeire. 

4. Ez a megállapodás nem sérti a közösségi rendelkezéseket, különösen a férfiak és a nők 

közötti egyenlő bánásmódra vagy lehetőségekre vonatkozó közösségi rendelkezéseket. 

5. A megállapodás alkalmazásából eredő viták és panaszok megelőzése és elintézése a 

nemzeti joggal, kollektív megállapodásokkal és a gyakorlattal összhangban történik. 

6. Az aláíró felek a Tanács döntését követő öt év elteltével felülvizsgálják ezt a 

megállapodást, ha ezt a megállapodásban részt vevő felek valamelyike kéri. 

[1] Az Európai Közösséget létrehozó szerződés szociálpolitikáról szóló megállapodásának 2. 

cikke (4) bekezdésének értelmében. 
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 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA  Brüsszel, 18.7.2007 COM(2007) 424 

végleges 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK 

BIZOTTSÁGÁNAK 

A nemek közötti bérszakadék elleni küzdelem 

1. Bevezetés 

A Római Szerződés 1957 óta tartalmazza a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 

alapelvét. A bérszakadék csökkentése része a növekedési és foglalkoztatási európai stratégia 

célkitűzéseinek. A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv[1] ugyanakkor 

hangsúlyozza, hogy a bérszakadék továbbra is fennáll, noha leküzdése érdekében különféle 

intézkedéseket hoztak és eszközöket vetettek be. A nők és a férfiak bruttó órabére közötti 

különbség mutatója szerint (korrekció nélkül) a nők 2005-ben az Európai Unióban átlagosan 

15 %-kal kevesebbet kerestek a férfiaknál. Semmi nem mutat abba az irányba, hogy e 

különbség érezhetően csökkenne. 

A szakadék nagy része nem tulajdonítható objektív kritériumoknak, ami a munkaerőpiacon a 

nőkkel szemben fennálló egyenlőtlenség jele. A nők minden tagállamban a férfiaknál jobban 

teljesítenek az iskolában, és nők alkotják a felsőoktatásból kikerülő diplomások többségét is. 

Hogyan magyarázható tehát az, hogy az oktatási rendszerből kikerülvén a nők a férfiaknál 

kevésbé kedvezőbb feltételekkel kerülnek a munkaerőpiacra, és termelőképességüket nem 

becsülik meg teljes egészében? A modern és versenyképes gazdaság nem engedheti meg az 

ilyen helyzeteket, különösen a demográfiai változások és az aktív népesség várható 

csökkenésének kihívásaival szemben. 

E dokumentum – amelynek célja a bérszakadék okainak elemzése és a szakadék 

csökkentéséhez vezető utak bemutatása – ebben az összefüggésben olvasandó. A Bizottság 

nem nézhet szembe e kihívással egyedül, hiszen több terület is a tagállamok felelősségi 

körébe tartozik, és a meghozandó intézkedések meghaladják a Bizottság hatásköreit. A 

bérszakadék elleni küzdelem tehát valamennyi érdekelt fél – különösen a tagállamok és a 
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szociális partnerek – részvételét teszi szükségessé annak érdekében, hogy a nemek közötti 

egyenlőség javuljon a munkaerőpiacon. 

2. A NőK ÉS A FÉRFIAK KÖZÖTTI BÉRSZAKADÉK: ÖSSZETETT ÉS ÁLLANDÓ 

JELENSÉG 

2.1. Mit jelent a bérszakadék? 

A bérszakadék a nők és a férfiak átlagos bruttó órabére közötti relatív különbség a gazdaság 

egészében. Ez a növekedési és foglalkoztatási európai stratégia egyik szerkezeti mutatója[2]. 

A bérszakadék okai összetettek. A Bizottság szolgálatainak egy 2003-as 

munkadokumentuma[3] részletezi a nők és a férfiak közötti bérszakadék mértékét, elemzését 

és politikai vonzatait. Hangsúlyozza, hogy nehéz elhatárolni a szakadékot megmagyarázó 

objektív tényezőket a közvetlen vagy közvetett diszkrimináció, illetve egyéb tényezők 

hatásaitól. 

A nők és a férfiak közötti bérezési különbségek tükrözhetnek részben objektív különbségeket, 

amelyek az egyén jellemzőiből (életkor, iskolai végzettség, megszerzett tapasztalatok), a 

munkából (foglalkozás, a szerződés típusa vagy munkafeltételek) vagy a vállalatból 

(tevékenységi szektor vagy méret) fakadnak. A tapasztalat például a munkaerőpiacon 

általában jövedelmező. Mivel a férfiak a nőkhöz képest átlagosan nagyobb tapasztalattal 

rendelkeznek, a bérszintjük átlaga is nagyobb. Ennek ellenére továbbra is létezhetnek 

diszkriminatív gyakorlatok, amelyek a munkavállalókat a nemük alapján különböztetik meg. 

Előfordul, hogy ugyanannyi tapasztalattal és ugyanolyan munkával – szándékosan 

diszkriminatív módon – a nők fizetése kevesebb, mint a férfiaké. 

Az objektív különbségek és a nyílt diszkrimináció ugyanakkor nem mindig magyarázza meg a 

bérszakadék tartósságát[4]. Ez utóbbi számos jogi, társadalmi vagy gazdasági tényezőhöz is 

kapcsolódik, amely jelentősen túlmutat az egyenlő bérezés kérdésén. 

A Szerződés (141. cikk) értelmében biztosítani kell, hogy az egyenlő értékű munkáért egyenlő 

díjazást kapjanak. Ez felveti az egyes munkavállalók munkájának megbecsülésére és a 

munkakörök értékelésére vonatkozó kérdést. A bérszakadék tartóssága azt jelzi, hogy a 

többségében nők által választott foglalkozások és nők által betöltött munkakörök a 

férfiakéhoz képest kevésbé megbecsültek, ami objektív kritériumokkal sem feltétlenül 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja 
H005 EQUAL projekt  

 146 

indokolható[5]. Például egyenlő képzettségi szint mellett jobban megbecsülik a fizikai erőt, 

mint a humán erőforrás terén mutatott szakértelmet, vagy a tőke iránti felelősséget az emberek 

iránti felelősséggel szemben. Egy vállalat például nemrégiben újraértékelte fizetési táblázatát, 

ami során a bolti pénztárosokat anyagmozgató kollégáikkal egy fizetési kategóriába tette. 

A bérszakadék másrészről olyan egyenlőtlenségeket tükrözhet, amelyek legfőképpen a nőket 

érintik a munkaerőpiacon történő részvételük során. 

Ilyen például a munkaerőpiac szegregációja . Úgy tűnik, hogy a nők a férfiakhoz képest 

sokkal kevesebb szektorban vannak jelen, és kevesebb féle foglalkozást űznek. E szektorok és 

foglalkozások ugyanakkor kevésbé megbecsültek és rosszabbul fizetettek, mint azok, ahol 

férfiak dolgoznak. A nők közel 40 %-a dolgozik az egészségügyben, az oktatásban vagy a 

közigazgatásban, miközben a férfiaknál ez a szám csupán 20 %. A nők emellett legfőképpen 

adminisztratív asszisztensként vagy eladóként dolgoznak, illetve szakképzést nem, vagy csak 

alacsony szinten igénylő munkát végeznek – e foglalkozások a női foglalkoztatás csaknem 

felét teszik ki. Az EU vállalataiban dolgozó vezető tisztviselők ezzel szemben csupán egy 

harmada nő. 

A szegregációt hagyományok és sztereotípiák erősítik, amelyek befolyásolják például a 

szakok megválasztását az oktatás során, a foglalkozások megbecsülését és osztályozását, 

illetve a munkahelyválasztást is. A nőket továbbra is a férfiaknál jobban sújtják a munka és a 

magánélet összeegyeztetéséhez kapcsolódó nehézségek. Ez befolyásolja az életpálya 

megválasztását és azt eredményezi, hogy a nők gyakrabban választják a részmunkaidőt és a 

szakmai élet tartós megszakítását, ami kedvezőtlen hatással van szakmai előmenetelükre. A 

nők közel egy harmada részmunkaidőben dolgozik, míg a férfiaknál ez a szám csak 8 %. Noha 

ez a munkamód tükrözhet személyes preferenciát is, illetve elősegítheti a nők részvételét a 

munkaerőpiacon, a nők és a férfiak közötti szakadék azt mutatja, hogy a nők és a férfiak 

időbeosztása nem ugyanolyan, és hogy a gondozásra szoruló családtagokat leginkább a nők 

látják el. A könnyen hozzáférhető, megfizethető és jó minőségű gyermekfelügyeleti 

szolgáltatások hiánya ezen egyenlőtlenséget erősíti. Ehhez hasonlóan a szülői szabadságot is 

leginkább a nők veszik igénybe[6]. Az anyaság tartósan csökkenti a nők 

foglalkoztatottságának mértékét, ugyanakkor az apaságnak egyáltalán nincs ilyen hatása a 

férfiak foglalkoztatottságára. A nők szakmai előmenetele következésképpen gyakrabban 

szakad meg, lassabb, rövidebb ideig tart, azaz kevésbé jövedelmező. 
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A bérszakadék-mutató értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy ez a mutató nem teszi 

lehetővé az objektív magyarázat és a diszkriminációból vagy egyéb tényezőkből eredő okok 

közötti különbségtételt. 

2.2. A bérszakadék jellegzetességei az Unióban 

A nők és férfiak közötti becsült bérszakadék 2005-ben az EU-27-ben 15 % volt, azaz az 1995-

ös szinthez képest két ponttal alacsonyabb (lásd a mellékletet). Ez a viszonylagos stabilitás 

ellentétben áll a nők foglalkoztatottságának egyébként határozottan kedvező és folyamatosan 

növekvő alakulásával. 

Az eltérések tagállamonként nagyon jelentősek, mivel a bérszakadék 4 %-tól (MT) 25 %-ig 

(EE, CY) terjed. A bérszakadék azonban nem a nők és a férfiak közötti egyenlőség általános 

mutatója, mivel csupán a munkavállalókra vonatkozik, és értelmezésekor figyelembe kell 

venni a munkaerőpiacra vonatkozó egyéb mutatókat is. Általában a nők által betöltött 

munkaformák különféleségeit tükrözi. Ennek alapján a legtöbb olyan országban, ahol a nők 

foglalkoztatottsága alacsony (pl. MT, IT, EL, PL), a bérszakadék is az átlag alatt van, ami az 

alacsony szintű képesítéssel, vagy képesítéssel nem rendelkező nőknek a munkaerőpiacon 

történő alacsony részvételét tükrözi. A magas bérszakadék általában a munkaerőpiac erős 

szegregációjával (pl. CY, EE, SK, FI), vagy a nők gyakori részmunkaidejével (pl. DE, UK, 

NL, AT, SE) jár együtt. Emellett a bérek megállapítására irányuló intézményi 

mechanizmusok rendszerei is befolyásolhatják a bérszakadékot. 

A magánszektor vállalataiban a bérszakadék az átlagnál nagyobb[7] (25 %): itt az egyéni 

jellegzetességek, a vállalat vagy a foglalkozás szerint nagyon különböző lehet (lásd a 

statisztikáról szóló mellékletet). Észrevehető, hogy a szakadék a vállalat méretével, az 

életkorral és a végzettségi, illetve képesítési szinttel együtt nő. Ez azt jelenti, hogy a nők 

iskolai végzettségét és tapasztalatát kevésbé ismerik el, mint a férfiakét. Emellett a 

bérszakadék leginkább a következő szektorokban jelentős: ipar, a vállalkozásoknak nyújtott 

szolgáltatások és pénzügyi tevékenységek. 

3. A NőK ÉS FÉRFIAK KÖZÖTTI FIZETÉSI EGYENLőTLENSÉGEK ELLENI 

KÜZDELEM 
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A nemek közötti bérszakadék leküzdése az Európai Bizottság egyik politikai prioritása, 

amelyet a 2006–2010 közötti időtartamra elfogadott, egyenlőségről szóló ütemtervben is 

megerősítettek. 

A bérszakadéknak jelentős következményei vannak a nőknek a gazdasági és társadalmi 

életben betöltött helyzetére nézve az aktív élet során, illetve azután is. Akadályt állít a nők és 

a férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlensége elé. Elkerülhetetlenül befolyásolja az 

egyéni döntéseket, legyen szó akár a munka formájáról vagy módjáról, a szakmai élet 

megszakításairól, vagy akár a háztartási és családi felelősségek megosztásáról. A bérszakadék 

miatt a nők jobban ki vannak téve a szegénység veszélyének, különösen az egyszülős 

családokban. Következményei az aktív élet után is érezhetők, amikor is a bérszakadék 

nyugdíjszakadékká alakul. A bérszakadék az erőforrások a gazdaság és a társadalom számára 

elfogadhatatlan pazarlásáról tanúskodik, hiszen gátolja a nők termelőképességének teljes 

megvalósítását. 

A válaszként végrehajtott politikai lépések mindig ügyeltek a bérszakadék rejtett szempontjai 

ellen történő fellépésre. Egyrészről jelentős vívmány jött létre a diszkrimináció elleni 

küzdelem és az egyenlő bánásmód biztosítása céljából. Másrésztől pedig számos intézkedés 

és nem jogi jellegű kezdeményezés járult hozzá a nők és a férfiak közötti egyenlőség 

valamennyi szempontjának előmozdításához. 

A bérszakadék tartós fennállása ugyanakkor azt mutatja, hogy az indokolatlan fizetésbeli 

egyenlőtlenségek csökkentése érdekében olyan eszmecserére van szükség, amely a 

meghozandó különleges fellépéseket vizsgálja meg. Négy elsődleges fontosságú és egymást 

kiegészítő terület kijelölése történt meg. Jogi szempontból a Bizottságnak a jelenlegi keret 

teljes körű végrehajtására és alkalmazására kell ügyelnie, miközben azonosítja a lehetséges 

javításokat. Azokon a területeken, amelyek nem kizárólag bizottsági hatáskörbe tartoznak, a 

Bizottságnak az összes érdekelt fél – különösen a tagállamok és a szociális partnerek – aktív 

kötelezettségvállalására kell építenie. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben ki kell aknázni a 

növekedési és foglalkoztatási európai stratégiát, és elő kell mozdítani az egyenlő bérezést a 

munkáltatók között. Első körben a munkáltatóknak kell alkalmazniuk az ugyanolyan vagy 

egyenlő értékű munkáért járó egyenlő bérezés alapelvét. A bevált gyakorlatok közösségi 

szintű cseréje végezetül pedig lehetővé fogja tenni a jelenség jobb megismerését és az újító 

megoldások elterjedését. 
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3.1. A jogi keret lehetséges javításainak és alkalmazásának elemzése 

A Római Szerződés 119. cikke már 1957-től tartalmazta a férfi és a női munkavállalók 

egyenlő munkájáért járó egyenlő bérezés alapelvét. Ez a cikk most a Szerződés 141. cikke, 

amely előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell annak az elvnek az alkalmazását, hogy 

a férfi és a női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást 

kapjanak (lásd a mellékletet). 

A 141. cikk nem csupán szigorú de jure egyenlőséget említ, hanem elismeri a de facto 

egyenlőség szükségességét is. Ezért (4) bekezdésében lehetővé teszi a tagállamok számára, 

hogy annak érdekében, hogy ténylegesen biztosítsák a teljes egyenlőséget a férfiak és nők 

között a munka világában bizonyos előnyöket nyújtó intézkedéseket tartsanak fenn vagy 

fogadjanak el abból a célból, hogy az alulreprezentált nem számára a szakmai tevékenységek 

folytatását megkönnyítsék . 

A Tanács 1975-ben elfogadta a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására 

vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/117/EGK irányelvet. Az irányelv 

előírja többek között, hogy a férfiak és a nők egyenlő díjazásának elve azt vonja maga után, 

hogy a nemi alapon történő megkülönböztetés minden fajtáját meg kell szüntetni, az 

ugyanazért a munkáért vagy az azonos értékűnek tekintett munkáért járó díjazás minden 

vonatkozásában és minden feltételében. 

A Bíróság több ízben hozott ítéletet e rendelkezések alapján, ami e terület jogát erősen 

meghatározó, gazdag ítélkezési gyakorlatot hozott létre[8]. 

A témában elért közösségi vívmányok képezik alapját az egyenlő bérezés alapelvével 

kapcsolatos legtöbb nemzeti jogszabálynak, ezért alapvető szerepet játszottak a nők 

helyzetének alakulásában a munkaerőpiacon. E vívmány azonban nem tette lehetővé, hogy a 

nemek közötti bérszakadék megszűnjön. 

A bérszakadék nem kizárólag a jogszabály hiányos voltának vagy rossz alkalmazásának 

tulajdonítható, ugyanakkor a jogszabály fontos szerepet játszik[9] a helyzet javításában. 

A közösségi jogszabály hatékony volt a közvetlen diszkrimináció felszámolása terén, amikor 

is ugyanazért a munkáért a nők kevesebb fizetést kaptak, mint férfi kollégáik. A még létező 
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ilyen esetek nemzeti szintű igazságszolgáltatási vagy egyéb mechanizmusokkal hatékonyan 

orvosolhatók. 

E jogszabály ugyanakkor kevésbé volt hatékony az egyenlő értékű munkáért járó egyenlő 

bérezés elvének tiszteletben tartása terén. Ilyen például, ha egy vállalaton belül két 

egyenértékű munkakört különbözőképpen ítélnek meg, mivel az egyiket főkképpen nők, míg 

a másikat férfiak töltik be. Kevesebb az esély, hogy ez a típusú diszkrimináció egyéni 

kezdeményezésre bíróság elé kerüljön, hiszen a potenciális áldozatoknak valószínűleg nincs is 

tudomásuk a dologról, illetve mert az ilyen esetekben a diszkrimináció igazolására vonatkozó 

dossziét nehezebb összeállítani. 

Következésképpen az elemzés eredményeinek sérelme nélkül helyénvaló megvizsgálni, hogy 

kívánatos-e a közösségi jogi keretet megváltoztatni annak biztosítása érdekében, hogy zárja ki 

a közvetlen és közvetett diszkriminációt is, többek között a bérek megállapításának 

rendszerén keresztül. Ennek érdekében meg lehetne fontolni az egyik nemre nézve 

diszkriminatív elemeknek a bérezési rendszerből történő eltávolítását megcélzó rendelkezések 

megerősítését. 

Valamennyi szempontból meg kell vizsgálni az átláthatóság szerepét, és ebben az 

összefüggésben elemezni kell a nők és a férfiak bérezésének helyzetével és alakulásával 

kapcsolatos, a munkavállalók és képviselőik tájékoztatására és a velük való konzultációra 

vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket már a 2002/73/EK irányelv előírt. 

Végezetül a munkaerőpiaci szegregáció problémájának leküzdése érdekében a tagállamok 

többször folyamodhatnának előnyöket nyújtó intézkedések elfogadásához, a Bíróság 

ítélkezési gyakorlatát tiszteletben tartva. 

A Bizottság továbbra is be fogja tölteni a Szerződések őrének szerepét, és meg fog 

bizonyosodni arról, hogy az érintett közösségi jog átültetése és alkalmazása helyesen 

történjék. E feladat elvégzésében a Bizottság a nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmód 

előmozdításáért felelős nemzeti testületekre támaszkodhat[10]. 

Az információk jobb elterjesztése és a meglévő jogi rendelkezések megismertetése szintén 

kedvező hatással lenne a jog alkalmazására. A közvélemény-kutatások szerint a 

bérszakadékkal, az egyenlő bánásmóddal és a jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatos európai 

jogot rosszul ismerik. Átlagban a polgárok csupán egy harmada állítja, hogy ismeri a 
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diszkrimináció esetén fennálló jogait.[11] Továbbra is informálni kell tehát egyrészt a 

polgárokat, másrészt a munkavállalók és a munkáltatók képviselőit, valamint az 

igazságszolgáltatásban dolgozó személyeket. 

A szakmai és magánélet összeegyeztetésének lehetősége pedig a háztartási és a családi 

feladatok nemek közötti egyenlőbb elosztását segíti elő, és támogatja ezáltal a nők 

folyamatosabb részvételét a munkaerőpiacon, ami hozzájárul a bérszakadék csökkenéséhez. A 

Bizottság konzultációt kezdeményezett az európai szociális partnerekkel az összeegyeztetés 

témájában[12], mivel úgy vélte, hogy a közösségi szabályozás naprakésszé tétele hasznos 

lehet. 

A Bizottság: 

- folytatja a közösségi jogszabályok tagállami átültetésének és alkalmazásának mélyreható 

ellenőrzését; az egyenlő bérezéssel kapcsolatos jog értelmezése és egyforma alkalmazása 

céljából a nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmód előmozdításáért felelős nemzeti 

testületek hálózatára fog támaszkodni; 

- 2008-ban megvizsgálja a jelenlegi rendelkezéseket abból a szempontból, hogy mennyire 

megfelelők a jogi eszközök a bérszakadék okaihoz viszonyítva, és adott esetben javasolja a 

közösségi jogi keret kiigazítását; 

- felkéri a tagállamokat, hogy teljes mértékben alkalmazzák azokat a rendelkezéseket, 

amelyek szerint a munkáltatóknak tájékoztatniuk kell a munkavállalókat a vállalaton belüli 

egyenlő bánásmódról; 

- megvizsgálja, hogy van-e szükség iránymutatásra vagy magyarázatra a munkaerőpiaci 

szegregáció leküzdése érdekében elfogadandó, előnyöket nyújtó intézkedésekkel 

kapcsolatban; 

- megerősíti a jelenlegi joggal és a diszkrimináció esetén alkalmazandó jogorvoslattal 

kapcsolatos tájékoztató és tudatosságnövelő tevékenységeket, ideértve az 

igazságszolgáltatásban érintett szereplők irányába történő tevékenységeket is; 

- a szociális partnerekkel folytatott közösségi szintű konzultációt követően adott esetben 

intézkedéseket javasol a munka és a magánélet összeegyeztetésének olyan irányú javítására, 
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hogy az lehetővé tegye, hogy a nők és a férfiak egyenlő feltételekkel lépjenek a 

munkaerőpiacra és maradjanak ott. 

3.2. A növekedési és foglalkoztatási európai stratégia teljes mértékű kiaknázása 

A növekedési és foglalkoztatási európai stratégia – a strukturális alapok aktív 

közreműködésével – a nemek közötti munkaerőpiaci egyenlőség előmozdításának alapvető 

eszköze. A szociális védelem és a társadalmi integráció nyílt koordinációs módszere – amely 

e stratégiához kapcsolódik – szintén elismeri, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása a 

társadalmi kohézió uniós megerősítése érdekében tett tagállami erőfeszítések szerves része. 

A jelenlegi növekedési és foglalkoztatási európai stratégiai keretben a bérszakadék 

csökkentése két integrált iránymutatás témája[13]. Ezek arra is ösztönzik a tagállamokat, hogy 

határozzák meg kötelezettségeiket és célkitűzéseiket a felállított prioritások vonatkozásában. 

A nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktum, amelyet a Tanács 2006 márciusában 

fogadott el, erősen tükrözi a tagállamok arra irányuló elkötelezettségét, hogy határozottan 

lépjenek fel e téren. 

A bérszakadék elleni küzdelem célzott megközelítést tesz szükségessé valamennyi ok 

vonatkozásában. Több tagállam tett kezdeményezéseket a munkaerőpiac, az oktatás és a 

képzés szegregációjának megszüntetése, illetve a szakmai és a családi élet 

összeegyeztetésének irányában. A növekedésről és a foglalkoztatásról szóló 2006-os éves 

bizottsági jelentés[14] és a 2006/2007-es Közös foglalkoztatási jelentés[15] sajnálattal vette 

tudomásul a bérszakadék tartós fennállását, és ez utóbbi jelentés kiemelte, hogy "csak két 

ország tűzött ki konkrét célokat e tekintetben (EE, FI), a legtöbb tagállam pedig nem 

foglalkozik ezzel a kérdéssel ." 

A Bizottságnak az Európai Tanácshoz eljuttatott jelentése a nemek közötti egyenlőségről 

minden évben kiemeli a jelentős mértékű bérszakadék állandósulását és arra ösztönzi a 

tagállamokat, hogy mindent tegyenek meg a szakadék okainak felszámolása érdekében. 

Helyénvaló lenne, ha a tagállamok nemzeti reformprogramjaikban ismertetnék azokat a 

különleges kezdeményezéseket, amelyeket a bérszakadék elleni küzdelem okán indítottak el, 

ideértve azokat, amelyeket a munkaerőpiac szegregációja, valamint a szakmai és családi élet 

összeegyeztetésének témakörében tettek. A Bizottság továbbra is beszámol a bérszakadék 

változásáról, valamint a növekedési és foglalkoztatási európai stratégia számára létrehozott 
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mechanizmusok keretében elfogadott politikai döntésekről, nevezetesen a fejlődésről szóló 

éves jelentésben és a foglalkoztatásról szóló közös jelentésben. Fontos emellett biztosítani a 

politikák egységes, összehasonlítható, teljes körű és kellő idő alatt rendelkezésre álló 

statisztikák segítségével történő nyomon követését. Ez azt jelenti, hogy ki kell dolgozni a 

bérszakadék főbb meghatározó tényezőinek elemzésére és magyarázatára vonatkozó 

kapacitást annak érdekében, hogy kialakuljon azon esetleges fellépések iránya, amelyeket az e 

tényezők célzott leküzdése érdekében kell megtenni. Ebből a célból az Eurostat 2007-ben a 

tagállamokkal közösen a meglévő szerkezeti mutatókkal foglalkozó munkacsoportot állított 

fel a minőség és az összehasonlíthatóság javítása érdekében. 

A Bizottság: 

- javítani fogja a bérszakadék szerkezeti mutatójára vonatkozó statisztikák mennyiségét és 

minőségét, ideértve a szükséges bontásokat és a szakadékot meghatározó tényezők 

azonosítását és elemzését lehetővé tévő eszközöket. A Bizottság biztosítani fogja a 

statisztikák megfelelő terjesztését is; 

- felméri, hogy melyik a legjobb eszköz a nemek közötti szakadék elleni küzdelem 

folytatására a növekedési és foglalkoztatási európai stratégia következő 2008-2010-es 

integrált iránymutatásai keretében; 

- már most felkéri a tagállamokat, hogy egységes, összehasonlítható és teljes körű statisztikák 

alapján határozzanak meg nemzeti célkitűzéseket és határidőket a nemek közötti bérszakadék 

csökkentésére; 

- felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben aknázzák ki az Európai Szociális Alap 

kínálta lehetőségeket, annak érdekébent többek között, hogy legyőzzék a nemek közötti 

bérszakadék közvetlen és közvetett okait, illetve hogy csökkentsék a munkaerőpiac nemi 

alapú szegregációját. 

3.3. Az egyenlő bérezés előmozdítása a munkáltatók között 

A munkáltatók az indokolatlan fizetésbeli egyenlőtlenségek felszámolásának legfontosabb 

szereplői. Az ő felelősségük az erre vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása. Az ő érdekük 

is természetesen, hogy felelősségteljes módon cselekedjenek a nemek közötti egyenlőség 

intézményeikben történő előmozdítása céljából. Ez a magán- és közvállalatokra egyaránt 
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érvényes. A Bizottság alkalmazottai számára esélyegyenlőségi cselekvési programot hozott 

létre. Ebben a tekintetben megjegyzendő, hogy bérszakadék a közigazgatásban is létezik, ami 

legfőképpen a foglalkozások szegregációjának tulajdonítható, illetve annak, hogy kevés nő 

dolgozik vezetői munkakörben. 

Az egyenlőség előmozdítása nem csupán etikai kérdés, hanem azáltal, hogy lehetővé teszi a 

munkavállalók termelőképességének teljes körű megvalósítását, versenyelőnyt is teremt a 

vállalatok számára. A nők és a férfiak közötti egyenlőség emellett szerepel a vállalkozások 

társadalmi felelősségére vonatkozó európai szövetség által kijelölt prioritási tevékenységek 

között[16]. A Bizottság ebben az összefüggésben felkéri a szövetséget, hogy javasoljon 

kezdeményezéseket a bérszakadék elleni küzdelem bevált gyakorlatainak népszerűsítésére. 

Egyes tagállamok támogatják a munkáltatók erőfeszítéseit, például címkével látják el az olyan 

vállalatokat, amelyek foglalkozásbeli egyenlőséggel és humánerőforrás-kezeléssel 

kapcsolatos gyakorlatai előmozdítják a nők és férfiak közötti egyenlőséget. A Bizottság 

támogathatja a bevált gyakorlatok cseréjét e téren. Támogatja a nemi sztereotípiák ellen 

irányuló tudatosságnövelő tevékenységeket a vállalatokban, nevezetesen a PROGRESS 

program segítségével. 

Emellett a közigazgatás súlya a nemzeti gazdaságokban jelentős, mivel a közbeszerzések a 

közösségi GDP 16 %-át teszik ki. A közigazgatás tehát szolgáltatóit arra ösztönözheti, hogy 

társadalmilag felelős magatartásformákat fogadjanak el. Ebben a szellemben a 

2004/17/EK[17] és a 2004/18/EK [18]irányelv szerint "az ajánlatkérő szerv különleges 

feltételeket állapíthat meg valamely szerződés teljesítésére vonatkozóan […] e feltételek 

különösen szociális és környezetvédelmi tárgyúak lehetnek " 

A Bizottság: 

- felkéri a nemzeti hatóságokat, hogy minden lehetséges eszközzel csökkentsék 

intézményeikben a bérszakadékot és a közbeszerződési szerződések végrehajtásánál 

mozdítsák elő az egyenlő bérezést szolgáltatóik körében; 

- a közbeszerződési szerződések teljesítésének szociális szempontjairól szóló, 2008-ra 

elkészülő iránymutatásba beépíti az egyenlő bánásmód és az egyenlő bérezés szempontjait. 

3.4. A bevált gyakorlatok cseréjének támogatása közösségi szinten 
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Több tagállam is indított nemzeti kezdeményezéseket a bérszakadék leküzdése céljából. E 

kezdeményezések legfőképp a következőkre vonatkoztak: az egyenlő bérezést támogató jogi 

fellépések, amelyek a vállalatokat például arra ösztönözik vagy kötelezik, hogy elemezzék és 

orvosolják az indokolatlan különbségeket, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó aktív 

politikák, amelyek többek között a munkaerőpiac szerkezeti egyenlőtlenségei megszüntetését 

célozzák meg, végezetül pedig a rosszul fizetett szakmák felértékelését megcélzó 

bérpolitikák. 

Az európai szociális partnerek által 2005 márciusában a nemek közötti egyenlőség céljából 

elfogadott cselekvési keret prioritásainak egyike a bérszakadék csökkentése. A végrehajtás 

nyomon követéséről 2007 elején jóváhagyott első jelentés szerint a cselekvési keret számos 

kezdeményezést indított útjára nemzeti szinten, amely különféle eszközök széles skáláját 

alkalmazza, többek között tudatosságnövelő és képzési tevékenységeket, a bérek 

összehasonlítására vonatkozó eszközök kidolgozását, vagy a bérszakadék csökkentésére 

vonatkozó stratégia meghatározását. 

A megközelítések sokszínűsége a jelenség összetettségét bizonyítja. Az egyenlő bérezés 

kizárólag többszintű fellépés gyümölcse lehet, amely valamennyi érdekelt felet mozgósítja és 

a bérszakadékot okozó tényezők összességére hat. Ebből a szempontból a bérszakadék 

okainak megfelelő ismerete és a különböző szereplők által a bérszakadék csökkentése céljából 

végrehajtott bevált gyakorlatok elterjesztése alapvető fontosságú tényező. A Bizottság 

támogatja a bevált gyakorlatok cseréjét e téren. 

A bérszakadék elleni küzdelemhez technikai segítség kérhető a Nemek Közötti Egyenlőség 

Európai Intézetétől[19]. 

- A Bizottság felszólítja a szociális partnereket, hogy folytassák a nemek közötti egyenlőséget 

megcélzó cselekvési keret végrehajtását, különösen a bérszakadék csökkentésére vonatkozó 

prioritás tekintetében. 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetés-mentesség része az Európai Unió 

alapelveinek. A nők és a férfiak közötti bérszakadék tartós fennállása annak a jele, hogy a nők 

továbbra is közvetlen és közvetett diszkrimináció alanyai, illetve hogy egyenlőtlen helyzetben 

vannak a munkaerőpiacon. A bérszakadék megakadályozza emellett a nők 
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termelőképességének teljes mértékű megvalósítását, illetve a növekedési és foglalkoztatási 

európai stratégia célkitűzéseinek megvalósítását. 

Mindenekelőtt szükségesnek tűnik a máig is összetett és rosszul értelmezett jelenség elemzési 

kapacitásának létrehozása. Ennek segítségével kialakítható a célzott fellépések iránya és 

kijelölhető a létező jogi keret lehetséges javítása, amely a bérszakadék jelentős csökkenését 

eredményezheti. 

E közlemény célja, hogy új lendületet adjon a bérszakadék elleni küzdelemnek. Arról 

tanúskodik, hogy a Bizottság teljes mértékben elkötelezte magát, hogy minden eszközzel küzd 

a nemek közötti indokolatlan fizetésbeli egyenlőtlenségek felszámolása ellen. Ennek elérésére 

valamennyi fél – nevezetesen a tagállamok és a szociális partnerek – aktív közreműködésére 

szüksége lesz. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0424:FIN:HU:HTML 
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