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„Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szóra−
kozás“ – talán nincs is olyan ember az országban, aki
ne ismerné e sorokat, amely – egyéb mondanivalóján
kívül – hűen rávilágít a magyar nyolc órás munkaidő va−
lóságára, berögzülésére.
A napi rutin során többször feltehetjük a kérdést, vajon
szükség van arra mindenhol, hogy reggel 8−ra beérjünk
a munkahelyünkre és délután 4−kor már eljöjjünk? Nem
lehetne ezen változtatni, főként, ha napi életritmusunk,
teendőink más kezdést igényelnének és a munkakö−
rünk, feladataink is megengednék ezt? 
Ideális az lehetne, ha mindenki azt tehetné, amit sze−
retne, s olyan munkahelyen dolgozna, amely számára a
legjobb körülményeket tudja biztosítani. Ez azonban hiú

ábránd, és szerencsésnek mondható az, akiknek sike−
rül megvalósítania, hiszen munkavállalásunkat sok té−
nyező befolyásolja. Mielőtt elhelyezkednénk, összevet−
jük a pozitív és negatív oldalt, előnyöket, hátrányokat,
mit kell változtatni a család mindennapi ritmusán az új
munkahelyre történő belépéssel, hogyan tudjuk össze−
egyeztetni a családdal, gyerek(ek)kel járó feladatokat a
munkahelyi elvárásokkal, munkaidővel. Ha mindent si−
kerül megoldani, akkor tudjuk csak jó érzéssel aláírni
munkaszerződésünket. Az persze rövididőn belül kide−
rül, hogy jól gondolkodtunk−e, azaz működőképes ma−
rad−e családunk a mindennapokban. Ha az egyensúly
átbillen, s a negatív oldal kerül túlsúlyba, hamar bekö−
vetkezik a búcsú még akkor is, ha annak munkanélkü−
livé válás az ára. Amennyiben a munkaadó meg van elé−
gedve a munkavállalóval és képes engedményeket ten−
ni, akkor ennek nem kell bekövetkeznie. 
– Milyen lehetőségei vannak a munkaadónak, hogyan
teheti vonzóvá vállalkozását anélkül, hogy sérülnének
az érdekei?
– Az atipikus foglakoztatás nyújt lehetőséget a különbö−
ző élethelyzetek adta kihívásokra. Ennek a foglalkozta−
tásnak több változata létezik. Ide tartozik minden, ami
nem kőbe vésett 8 órás foglalkoztatást jelent, amely
elősegítheti a munka és magánélet egyensúlyának
(work−life balance: WLB)  megteremtését. (Azon cégek,
amelyek ezeket figyelembe veszik, jó eséllyel pályázhat−
nak a családbarát munkahely cím elnyerésére is.)
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Lássunk néhány példát az
atipikus foglalkoztatásra.  
Elsőként, talán a legnép−
szerűbbet, a Rugalmas
munkaidőt nézzük. Ennek
keretében maga a dolgozó
választhatja meg naponta vagy
hetente a munkakezdés és befejezés
időpontját. Ezáltal a munkavállaló családi teendőihez
igazíthatja a munkakezdését és munkaideje végét. A ru−
galmas munkaidő lehetőséget ad a napon belüli mun−
kaidő szabad elosztására, csúsztatásra, illetve a rész−
munkaidő/teljes munkaidő/távmunka kombinációk ki−
alakítására. Ha a rugalmas munkaidőt nem korlátozzuk
a kezdési, befejezési időpontokra, akkor ez lehetőséget
ad arra, hogy a munkaadó egy hétre, hónapra vagy év−
re vonatkoztatva határozza meg a ledolgozandó munka−
időt, annak eloszlását viszont már a dolgozó határoz−
hatja meg. A rugalmas munkaidő egy világszerte elter−
jedt változata az ún. „V−időnek" azt jelenti, hogy a dol−
gozó egy évre lebontva variálhatja munkaidejét, beleért−
ve a rövidebb−hosszabb szabadságokat, családi távollé−
teket, megrövidített munkaidőt illetve vállalt túlórákat,
hosszított heteket. Másik ismert formája a Munkaidő−
bank számlák, amelyre a dolgozók jóváírhatnak, vagy
terhelhetnek munkaórákat, dolgozhatnak hívásra (ügye−
letben, úgy és akkor, ahogy és amikor kell). A rugalmas
foglalkoztatáshoz tartozik még a Munkakör/állásmeg−
osztás (job sharing), ami azt a munkavégzési rendet je−
lenti, amikor kettő vagy több dolgozó osztozik egy teljes
állás feladatain, felelősségén, elszámolásán és juttatá−
sain. Atipikus foglalkoztatás még az Alkalmi vagy idő−
szakos munka. Itt bárminemű magánéleti ok miatt –
korlátozott képességű hozzátartozó, újszülött, krónikus
betegségben szenvedő gyermek – előfordulhat, hogy
valaki nem tud hosszabb ideig kötöttséget vállalni. Ha−
tározott időre szóló, pontosan definiálható, eredmény−
orientált megbízást jelent, amely általában otthon is el−
végezhető rugalmas munkaidőben. Távmunka: a tech−
nológiai és technikai újítások, amelyek világunkban ma
megtalálhatók, a munkavégzést földrajzilag határtalan−
ná teszik. Ez elsősorban az otthoni munkavégzés elter−
jedéséhez járulhat hozzá. Fontos, hogy könnyen mérhe−
tő legyen a távmunkához kapcsolt munka eredménye, a
támogató szervezeti kultúra (ne érezze magát a távmun−
kát végző „magányos farkasnak“, illetve a nem távmun−

kában dolgozók ne érez−
zék/éreztessék, hogy kivé−
telezésnek tartják a táv−
munka engedélyezését).

Idetartoznak még a több mű−
szakos munka, műszakcserék

lehetőségei is. 
Az atipikus foglalkoztatás tárházát szé−

lesíti még az ideiglenes részmunkaidő, amely bizonyos
időtartamra szól, amikor a munkavállaló váratlan élet−
helyzete ezt igényli (pl. leterheltség, stressz). Ezáltal
csökkenthető a munkaidő az érintett dolgozó számára,
ami lehetőséget ad egy kis szabadságra, hogy a teljes
visszatérés után újra teljes emberként tudjon dolgozni,
teljes munkát végezni. Szabályozott részmunkaidő: ál−
talában a 4 vagy 6 órás munkaidőt sorolják ide (ez
esetben napi szinten szabályozott), ám jelentheti a 2
vagy 3 napos munkahetet is (akkor heti szinten szabá−
lyozott). Elsősorban friss szülők szeretik ezt a megol−
dást választani. A hétvégék felértékelődésével megje−
lent a Rövidített munkahét, mint lehetőség. Így, példá−
ul, a péntek szabaddá tételével lehetőség nyílhat a hét−
végi pihenés meghosszabbítására. Ebben az esetben a
pénteken elengedett munkaidőt a másik négy napon
dolgozzák le. A munkaidő önkéntes beosztása főként
olyan területen lehetséges, ahol miután meghatározzák
a feladathoz, projekthez szükséges emberek számát, a
képességek, készségek illetve tudás körét, a munka−
vállalók önként határozhatják meg, hogy mennyi időt kí−
vánnak az adott munkára áldozni. Rövidített munkaév
speciális terület. Itt a szabadnapok megnövekedése, az
évre levetített munkanapok rugalmasabb elosztásának
eredményeképpen jöhet létre.  
Ha egy dolgozó elégedett a munkahelyével, munkahe−
lyi körülményeivel, kevesebbet hiányzik, nem keres
más munkahelyet, szorgalmasabban dolgozik, teljesít−
ménye nő. Az elégedett dolgozó egyben elismerése is
főnöke munkájának, hiszen azt mutatja, a cégvezetés
jó kezekben van. 
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B−11/2−2011−0149 „2+ Családcentrum és ifjúsági
program a Miskolci Kistérségben” pályázati program

AMENNYIBEN
− Jogi, gyerekjogi problémái vannak 
− Vállalkozni szeretne, érdeklik a pályázati lehetőségek
− Állást keres − Életvezetési tanácsra van szüksége
− Pályaválasztás előtt áll − Konfliktusai vannak és
közvetítői eljárást (mediáció) venne igénybe
KERESSE FEL IRODÁNKAT:
3533 Miskolc, Fürdő u. 15.  hétköznap 9−15 óra között
E−mail−ben: csaladcentrum@humanintegra.hu
Telefonon is hagyhat üzenetet: 46/532−290

WORK−LIFE BALANCE: WLB
Azon politikák, programok és attitűdök rendszere egy
vállalati kultúrán belül, amelyek lehetővé teszik a
munkavállalóknak, hogy azok maximálisan hozzájárul−
janak a cég eredményeihez, de közben teljességgel
éljék munkán kívüli életüket is.
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