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BEVEZETÉS

A válság előtt hazánkban a részmunkaidőben foglalkozta-
tottak létszáma és aránya nagyon alacsony szinten állt. Ez
–azegyéb,nemtipikusfoglalkoztatásiformákalacsonyszin-
tűelterjedtségévelegyütt–negatívanbefolyásoltaamunka-
piacrugalmasságát,azaktivitásiésafoglalkoztatásirátátis. 
Arészmunkaidős foglalkoztatásaválságalatt jelentősmér-
tékbenbővült:4,9százalékról7százalékfölénőtt(1.ábra). 
A jelenlegi szint uniós összehasonlításban még mindig
nagyonalacsony,a válságalatt tapasztaltnövekedésazon-
ban a részmunkaidősök létszámában (az Eurostat adatai
alapján2012átlagábanarészmunkaidőbenfoglalkoztatottak
létszáma67százalékkalvoltmagasabb,mint2007átlagában)
azegyiklegnagyobbvoltazunióországaiközött.

A versenyszférában foglalkoztatottak létszáma a válság 
kezdetén nagymértékben visszaesett, 2009 harmadik 
negyedévében érve el mélypontját. Aválságmélypontjaóta
tapasztalt létszámbővülést elsősorban a részmunkaidős
pozíciókbővülésemagyarázza,amiamegszűntteljesmunka-
időspozíciókkörülbelülharmadátellentételezte.Arészmun-
kaidősfoglalkoztatásnövekedéseugyanakkormáraválságot
megelőzően,2006végénmegkezdődött,elsősorbanapiaci

szolgáltatásokban, míg 2013-ban enyhén mérséklődött a
részmunkaidőbenfoglalkoztatottaklétszáma.

Bodnár Katalin: Részmunkaidős foglalkoztatás  
a válság alatt*

A válság előtt a részmunkaidős foglalkoztatás nagyon alacsony szinten állt Magyarországon, a válság alatt viszont az Európai 
Unión belül az egyik leggyorsabb növekedést a hazai munkapiacon figyelhettük meg a részmunkaidősök létszámában.  
Az Európai Unió több országában a részmunkaidős foglalkoztatás ciklikus okok miatt bővült: a vállalatok – jellemzően kor-
mányzati támogatás mellett – tartalékolták a munkaerőt azzal, hogy elbocsátások helyett az egy főre eső munkaórák számát 
változtatták. Emellett a romló konjunkturális helyzetben a részmunkaidős munkakínálat is növekedett. Ilyen ciklikus hatásokat 
hazánkban is megfigyelhettünk. Cikkemben azt a feltevést vizsgálom, hogy a részmunkaidősök létszámának változása kizáró-
lag ciklikus okok miatt ment-e végbe. Ebből az következne, hogy a kilábalás során az egy főre eső munkaórák emelkednek, 
miközben a részmunkaidős foglalkoztatás a korábbi alacsony szintre süllyedhet vissza, és a foglalkoztatottak összlétszáma 
nem bővül jelentősen. A vizsgált adatok alapján azonban ez a feltevés nem igaz. A részmunkaidősök létszámának növekedése 
részben – különösen a piaci szolgáltatások esetében – trendszerű folyamat, amely a kilábalás során is a korábbinál magasabb 
szinten tarthatja a részmunkaidős létszámot.

1. ábra
A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya az 
aktívakon belül az Európai Unió országaiban
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Forrás: Eurostat.

*Jelencikkaszerzőnézeteittartalmazza,ésnemfeltétlenültükröziaMagyarNemzetiBankhivatalosálláspontját.
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A ledolgozott munkaóratömegben nagyobb mértékű alkal-
mazkodás volt megfigyelhető, mint a létszámban (2.ábra).
Amunkaóratömegaválságmélypontjaótanemnövekedett
a foglalkoztatottak létszámának lassú bővülése ellenére. E
két hatás eredőjeként az egy főre jutó átlagosmunkaórák
számacsökkent.A válság soráneznagyrészt a foglalkozta-
tottak összetételében bekövetkezett változással, vagyis a
teljes munkaidős állások részmunkaidős pozíciókkal való
helyettesítésévelmagyarázható.Ugyanakkorateljesmunka-
idősökledolgozottmunkaóráiismérséklődneklassan,illetve
2011-tőlkezdvearészmunkaidőbenfoglalkoztatottakisátla-
gosanalacsonyabbóraszámbandolgoznak.

Összességében megfigyelhető, hogy a hazai munkapiacon 
a válság során megfigyelt alkalmazkodás jelentős részben 
az egy foglalkoztatottra jutó munkaórák változtatásával 
(vagyis az intenzív határon) zajlott. Ennek egyik formája,
hogyarészmunkaidősfoglalkoztatásbővült.Ezközvetlenülis
befolyásoljaafoglalkoztatottaklétszámát,illetveakihaszná-
latlankapacitásokmértékétamunkapiacon,ésezenkeresz-
tülamunkapiacfeszességét.Ebbenacikkbenarészmunka-
idős foglalkoztatás lehetséges okait és várható alakulását
elemzem.

A cikkben azt a nullhipotézist vizsgálom leíró statisztikák 
segítségével, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás bővülé-
se kizárólag ciklikus okok miatt következett be. Arészmun-
kaidősfoglalkoztatásbővüléselehetővétette,hogyafoglal-

koztatottság jobbanemelkedjen, illetveamunkanélküliségi
rátajobbancsökkenjen,mintakonjunktúraindokoltavolna,
vagyisamunkapiacvalamivelfeszesebb,mintabbanazeset-
benlettvolna,haarészmunkaidősfoglalkoztatásonkeresz-
tüli alkalmazkodás nem létezik. Ha ez a változás kizárólag
ciklikus, a válságból való kilábalással először a munkaórák
alkalmazkodnak(elsősorbanazzal,hogyavállalatokelkezdik
a részmunkaidőben foglalkoztatottakat teljesmunkaidőben
foglalkoztatni,deatúlórákszámaisnövekedhet),ésekkora
foglalkoztatottság csak mérsékelten bővül, a munkapiac
továbbraislazamarad.Amennyibenazonbananullhipotézis
nem igaz, és a részmunkaidős foglalkoztatás legalább rész-
bentrendszerűfolyamatokeredménye,akkorakilábaláskor
a részmunkaidősök aránya továbbra is a válság előttinél
magasabb szinten marad, és új teljes munkaidős pozíciók
jönnek létre. A foglalkoztatás tehát nagyobb mértékben
bővül,ésamunkapiacfeszesebblehet.

A cikkben először röviden összefoglalom a részmunkaidős
foglalkoztatás lehetséges okait az irodalom alapján, majd
bemutatom a hazai tendenciákat a nemzetközi folyamatok
tükrében,melyeta részmunkaidős foglalkoztatás jellemzői-
nekésokainakmagyarázatakövetkétmikroadatbázisalap-
ján.Végülösszefoglalomakövetkeztetéseket.

A RÉSZMUNKAIDŐS 
FOGLALKOZTATÁS OKAI – ELMÉLETI 
ÁTTEKINTÉS

Mikroökonómiai alapok

Az egyén az adott bérekmellett eldönti, hogyan osztja fel
idejétamunkaésaszabadidőközött.Döntarról,hogydol-
gozik-e (extenzív határ), és arról is, hogy mennyit, milyen
intenzitássaldolgozik(intenzívhatár).Amennyibenamunka-
béremelkedik,azamunkakínálatnöveléséreösztönöz(jöve-
delmi hatás), de a szabadidő iránti keresletet is növeli
(helyettesítési hatás). A munkakínálat a bérváltozáskor a
jövedelmiésahelyettesítésihatáseredőjekéntalakulki.Egy
adott bérszint fölött elképzelhető, hogy a béremelkedés
csökkentiamunkakínálatot,ilyenkorvisszahajlómunkakíná-
latigörbérőlbeszélünk.Ateljesvagyrészmunkaidősfoglal-
koztatásközöttiválasztásmunkakínálatiszempontbóltehát
attólfügg,hogyazegyénnekmennyireértékesaszabadideje
(akisgyermekesanyukáknakpéldáulcsaládikötelezettségek
miattértékesebblehetaszabadidejük),éshogyanalakulnak
anettómunkabérek.Ugyanakkorazintenzívoldalialkalmaz-
kodásnak más formái is vannak: a túlórák mennyiségének
vagyamunkaintenzitásnakaváltoztatásaisidetartozik.

Munkakeresleti oldalról a vállalatok profitmaximalizálásra
valótörekvésehatározzameg,hogyteljesvagyrészmunka-
idős foglalkoztatottakat alkalmaznak-e. A foglalkoztatásnak

2. ábra
A foglalkoztatás és a ledolgozott munkaórák változása  
a hazai versenyszektorban
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Megjegyzés: A 2012. IV. negyedévi visszaesést az év végi gyárleállások 
magyarázzák.
Forrás: Munkaerő-felmérés.
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vannak fixköltségei (pl.épülethasználat,képzésiköltségek,
bérszámfejtés, személyzeti ügyek intézésének költségei),
valamintváltozóköltségei(elsősorbanabérekésbérenkívü-
li juttatások). A részmunkaidős foglalkoztatás esetében a
munkavállalókevesebbidőbentudja„kompenzálni”amun-
kaadótafixköltségekért,ezértakkorérimegavállalatnaka
részmunkaidős munkavállaló foglalkoztatása, ha a teljes
bérköltsége alacsonyabb, vagy alkalmazása hatékonysági
vagymáselőnnyeljár.Ígymegérirészmunkaidősmunkavál-
lalótfoglalkoztatni,amikor:

–arészmunkaidősórabéralacsonyabb,mintateljesmunka-
idős;

–a részmunkaidősökbérenkívüli juttatásaialacsonyabbak,
mintateljesmunkaidősökéi;

–a részmunkaidősök egy órára jutó hatékonysága maga-
sabb,mintateljesmunkaidősöké;

–akeresletszezonálisanvagyciklikusaningadozik,ésarész-
munkaidős foglalkoztatás révén könnyebben lehet alkal-
mazkodni ezekhez az ingadozásokhoz (dinamikus rugal-
masság);

–akeresletnaponvagyhétenbelülingadozik,ésarészmun-
kaidős foglalkoztatás révén könnyebben lehet alkalmaz-
kodniezekhezazingadozásokhoz(szervezetirugalmasság).

Makrotényezők a részmunkaidős foglalkoztatás mögött

Afentiekbőllevezethető,hogymilyenmakroszintenismeg-
figyelhető tényezők magyarázhatják az országok közötti
eltéréseket a részmunkaidős foglalkoztatás szintjében és
dinamikájában.

Az első tényező a gazdasági ciklus. A teljes foglalkoztatás
általában prociklikus (vagyis gazdasági növekedés mellett
bővül,visszaeséseseténmérséklődik),mígarészmunkaidős
foglalkoztatás kontraciklikus (vagyis gazdasági visszaesés
eseténbővül,fellendüléseseténmérséklődik).Ateljesmun-
kaidőspozíciókszámánakmérséklődésemiattarészmunka-
idős foglalkoztatottak teljes foglalkoztatáshoz való aránya
méginkábbkontraciklikuslesz.Arészmunkaidősfoglalkozta-
tásbővülésénekvisszaesésidejéntöbbmagyarázataislehet-
séges.Munkakeresleti oldalrólvisszaeséskoravállalatoknak
megéritartalékolniamunkaerőt,ezzelaválságbólvalókilá-

baláskor mérsékelhetik a felvétel és betanítás költségeit,
megelőzhetik, hogy a munkanélküliségben töltött időszak-
banerodálódjonadolgozókmegszerzetttudása.Ezatípusú
alkalmazkodásjobbanjellemzőlehetapiaciszolgáltatásokra,
mintafeldolgozóiparra,különösenakkor,haaválságeltérő-
en érinti a két ágazatot (összetételhatás)1. Emellett a kor-
mányzat is támogathatja a részmunkaidős foglalkoztatást,
hogy ígymérsékeljeamunkanélküliséget.Ugyanakkorvisz-
szaeséskor a részmunkaidős munkakínálat is megnőhet: a
magas munkanélküliség mellett az állást keresők nagyobb
valószínűséggel fogadnak el részmunkaidős pozíciókat is,
illetve megnő a családban második, harmadik potenciális
keresők aktivitása, akik nagyobb valószínűséggel szeretné-
nek részmunkaidőben dolgozni. Ezt ellentételezheti, ha a
magasmunkanélküliségirátaelbátortalanítamunkakeresés-
től olyan csoportokat, akik szintén elsősorban részmunka-
időben kínálták a munkaerejüket (reményvesztett munka-
nélküliek).

Emellettaciklustólfüggetlenfolyamatokismagyarázhatják
arészmunkaidősökszámánaknövekedését.Ezeknekafolya-
matoknaktöbbcsoportjaisvan.Azelsőcsoportbaamunka-
piaci szabályozásés intézmények tartoznak,amelyekválto-
zása befolyásolja a részmunkaidősök iránti keresletet. Ilye-
nekpéldáulahétvégi,estimunkavégzésrevonatkozószabá-
lyok,ateljesésarészmunkaidősökbéreitmeghatározósza-
bályozások(példáulvan-eolyanszabály,hogyarészmunka-
idősöknek pontosan ugyanakkora órabért és juttatásokat
kellfizetni,mintahasonlómunkakörbenfoglalkoztatotttel-
jes munkaidősöknek), illetve a szakszervezetek ereje és
viszonya a részmunkaidős foglalkoztatáshoz. Emellett a
jelentős minimálbér-emelések után is emelkedhet a rész-
munkaidős foglalkoztatás az alacsony keresetűek körében,
mivelavállalatokígykompenzálhatjákazalacsonytermelé-
kenységűmunkaerődrágulását.Amásodikcsoportbaamun-
kakínálatotbefolyásolóokoktartoznak.Anőkaktivitásának
növekedése, valamint a termékenységi ráta emelkedése
általában növeli a részmunkaidős munkakínálatot, mivel a
nők, ezen belül is a családanyák nagyobb valószínűséggel
keresnek részmunkaidős pozíciókat. Ezt a gyermekek utáni
támogatásokra vonatkozó szabályok is befolyásolják: ha e
támogatásokmellettmegengedettamunkavállalás,aznöve-
liarészmunkaidőskínálatot.A15–24évesekiskolázottságá-
nakemelkedéseisarészmunkaidősmunkakínálatnövekedé-
sét vonhatja maga után, hiszen a diákok gyakorlatszerzés
vagyatanulmányokköltségeinekfedezéseérdekébenrész-
munkaidőbendolgozhatnak.Azazonbannehezenvizsgálha-

1  Többokavanannak,hogyapiaciszolgáltatásokesetébennagyobbmértékbenjellemzőarészmunkaidősfoglalkoztatás.Egyrésztittfigyelhető
mega szolgáltatási, nyitvatartási időhosszabbodása, valamint elválása a termelési időtől.Aboltoknak, ügyfélszolgálatoknakegyre inkábba
normálmunkaidőnkívülisnyitvakelllenniük,hogyavásárlókatkiszolgálják.Azilyenidőszakokbanarészmunkaidősfoglalkoztatottakelősegít-
hetikahatékonyabb,csúcsidőszakokrakoncentráltkiszolgálást.Ezatényezőösszefügghetarészmunkaidősfoglalkoztatástrendszerűbővülésé-
velapiaciszolgáltatásokban.Ugyanakkoraciklikusvisszaesésidejénishozzájárulhat,hogyezekazágazatoknagyobbmértékbenhasználjáka
részmunkaidősfoglalkoztatástazalkalmazkodásra,mintafeldolgozóipar.
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tó, hogy ezek a tényezők okai vagy következményei-e a
részmunkaidős foglalkoztatás növekedésének. Az adórend-
szer változásai isbefolyásoljákamunkakínálatot:például a
magasabbbérkategóriákbanamunkátterhelőadókcsökke-
nése esetén növekedhet a munkakínálat, és ez főképp az
intenzívhatárontörténik.

NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

A részmunkaidős foglalkoztatás alacsony szintje általában 
jellemző a kelet-közép-európai országokra (a2012-esada-
tokalapján2–10százalékközöttiazaktívakonbelülazará-
nyuk).Arégieurópaiunióstagállamokonbelüljelentőselté-
rések figyelhetők meg: a perifériaországokban, különösen
Görögországban alacsonyabb a szintje, míg az EU-átlagot
meghaladómértékbenjellemzőAusztria,Belgium,Dánia,az
EgyesültKirályság,Írország,Németország,Luxemburg,Svéd-
országéskülönösenHollandiamunkapiacára.Aszolgáltató-
ágazatok hozzáadott értékének aránya a nemzetgazdasági
GDP-nbelülhasonlómintázatotkövet:akelet-közép-európai
országok többségében általában 50 százalék alatt marad,
mígarégiEU-tagállamokbanennélmagasabbszintentalál-
ható(3.ábra).Azújtagállamokbanapiaciszolgáltatóágaza-
tok és a részmunkaidős foglalkoztatás alacsony szintje
mögött vélhetően közös magyarázó okok állnak. Buddel-
meyeretal.(2004)alapjánazEurópaiUniórégitagállamai-
ban a részmunkaidős foglalkoztatás szintjének eltéréseit
jelentősmértékbenmagyarázzaaszolgáltatóágazatoksúlya,
amunkapiaci,azonbelülisarészmunkaidősfoglalkoztatásra,
illetveahatározatlan idejűszerződésekrevonatkozószabá-
lyozás, valaminta termékenységi rátaésa felsőfokú tanul-
mányokatvégzőkaránya.Emellettazokbanazországokban
ismagasabbvoltarészmunkaidősfoglalkoztatottakaránya,
aholaszabályozásmegengedi,hogyarészmunkaidősökbér-
költségei alacsonyabbak legyenek órabérekben kifejezve,
mintateljesmunkaidősökbérei.

A válság kezdete óta az EU egészében bővült a részmunka-
idős foglalkoztatás, az EU átlagában a megszűnt teljes mun-

kaidős pozíciók csaknem felét részmunkaidős pozíciók 
helyettesítették. A részmunkaidős foglalkoztatás szintje és
aránya így kontraciklikusan alakult az EU egészében, bár
országonként jelentős eltérésekkel (4. ábra).Munkakínálati
oldalrólacsaládbanamásodik,harmadikkeresőkmunkapi-
acravalóbelépésehozzájárultarészmunkaidősfoglalkozta-
tás bővüléséhez (added worker effect) (European
Commission, 2012). Munkakeresleti oldalról ezt a magas
bizonytalanságmellettelősegítette,hogy–különösenarégi
tagállamokban – a munkanélküliségi biztosítási rendszer
részekéntolyanalapokműködnek(short time work schemes), 
amelyekvisszaesésidejéntámogatjákarövidítettidejűmun-
kavégzést az elbocsátások helyett (European Commission,
2010b).Azújtagállamokban,aholilyenprogramoknemvol-
takaválságelőtt,2008utánkerültekbevezetésrearövidebb
idejűmunkavégzésttámogató,államifinanszírozásúprogra-

1. táblázat
A részmunkaidős foglalkoztatást befolyásoló tényezők

Munkakeresleti okok Munkakínálati okok

Ciklikusokok
Munkaerő-tartalékolás(–)
Összetételhatás,aválságrelatívhatásaazegyeságazatokra(?)
Államitámogatás(–)

Munkanélküliségszintje(–)
Második,harmadikkeresőkbelépéseamunkapiacra(–)
Reményvesztettmunkanélküliek(+)

Nemciklikusokok Munkapiaciszabályozásésintézmények
Minimálbér-emelések

Aktivitás
Termékenységiráta
Gyermekekutánitámogatások
Munkanélküli-támogatások
Adórendszer

Megjegyzés: A ciklikus okoknál zárójelben a kapcsolat jellege. + jel azt jelenti, hogy emelkedő (csökkenő) GDP mellett az adott tényező növeli 
(csökkenti) a részmunkaidős foglalkoztatást (prociklikus), – jel pedig azt, hogy csökkenti (növeli) (kontraciklikus). 

3. ábra
A részmunkaidős foglalkoztatás és a piaci szolgáltatások 
GDP-hez viszonyított aránya az EU országaiban
(2012)
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Megjegyzés: Az ábrázolt egyenes az ábrán szereplő pontok közötti 
pozitív korrelációt mutatja, amely akkor is fennmarad, ha a két kiugró 
értéket (Hollandiát és Luxemburgot) nem vesszük figyelembe.
Forrás: Eurostat.
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mok. Ezek a programok hozzájárultak, hogy a válság alatt
kevésbé nőjön a munkanélküliség, azonban kockázataik is
vannak:akadályozzákareallokációt,hatékonyságivesztesé-
geketokozhatnak,illetvenehezítikbizonyoscsoportokmun-
kapiacra való belépését (a ciklikus részmunkaidősítés az új
felvételek csökkenésével jár együtt, ezért a munkapiacra
belépni kívánó, kevésmunkatapasztalattal rendelkező cso-
portokkiszorulhatnakafoglalkoztatásból).Érdemesmegem-
líteni, hogy Magyarországon először a foglalkoztatottak
számareagáltacsökkenőGDP-re(extenzívhatár)(European
Commission,2010a),éscsakkésőbb indultmegaz intenzív
oldalialkalmazkodás.Azokbanazországokban,aholaválság
előtt megkezdték a rövidített munkaidejű foglalkoztatást
támogatóprogramokműködtetését,aválságkezdeténelső-
sorbanamunkaóramérséklődött.Ugyanakkornagyonkevés
olyanországvan,aholarészmunkaidősfoglalkoztatásavál-
ságkezdeteelőttiszintalácsökkent,amiarrautalhat,hogy
azEUegészébenfontosvoltazintenzívoldalialkalmazkodás
eformája.

HAZAI MIKROADATOK VIZSGÁLATA

Hazánkban a részmunkaidős foglalkoztatást befolyásoló
tényezők közül szinte mindegyik változott 2008 óta, ezért
valószínű, hogy a részmunkaidősök számának növekedése
többtényezőeredője.AGDPcsökkent,azaktivitásésamun-
kanélküliekszámanőtt,amunkapiaciszabályozástöbbterü-
leteésazadórendszermegváltozott,amunkanélküli-támo-
gatások átalakultak, és 2012-ben jelentősen emelkedett a

minimálbér. Az egyes tényezők hatásának elkülönítését
nagybansegítikarészmunkaidősfoglalkoztatásstruktúrájá-
nak részletes áttekintését lehetővé tévő mikroadatok. Két
adatbázisthasználok:amunkaerő-felmérésegyediadataités
abértarifa-felmérést(ezekrövidleírásátlásdafüggelékben).

Avizsgálatsoránérdemesafőbbágazatokatkülönmegvizs-
gálni.Afeldolgozóiparbanmélyebb,deinkábbátmenetivolt
avisszaesés:ahozzáadottérték2009másodiknegyedévé-
ben elértemélypontját, és szintje ezt követően stabilizáló-
dott,báraválságelőttiszintnélvalamivelalacsonyabbérté-
ken. A piaci szolgáltatásokban, különösen a kereskedelem,
szálláshely-szolgáltatásésvendéglátáságazatokbanahozzá-
adottértékhosszabbidejeésnagyobbmértékbenelmaradt
aválságelőttiszinttől(5.ábra).

A részmunkaidős foglalkoztatás ágazati struktúrája erősen 
köthető a hozzáadott érték alakulásához. Arészmunkaidő-
sök többsége tipikusan – így Magyarországon is – a piaci
szolgáltató ágazatokban dolgozik, és leginkább ezekben a
szektorokbanbővültalétszámuk.Ezenbelülisakereskede-
lem,aszálláshely-szolgáltatás,vendéglátás,valamintaszállí-
tás, raktározás ágazatban volt leginkább jellemző, hogy a
válság alatt amegszűnő teljesmunkaidős pozíciók helyett
részmunkaidősmunkahelyekjötteklétre(6.ábra).

A munkaerő ciklikus tartalékolása elsősorban a feldolgozó-
iparban növelhette a részmunkaidős foglalkoztatást, ez a 
hatás azonban már részben korrigálódott.Afeldolgozóipar-

4. ábra
A teljes és a részmunkaidős létszám változása az összes 
foglalkoztatott számának arányában 2013 II. 
negyedévében 2008 III. negyedévéhez képest, 
nemzetgazdaság
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Forrás: Eurostat, munkaerő-felmérés.

5. ábra
A hozzáadott érték alakulása a főbb ágazatokban
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Forrás: KSH.
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banmind 2009-ben,mind 2012-benmérséklődött a teljes
munkaidős foglalkoztatás, miközben bővült a részmunka-
idős.Ebbenakétévbenafeldolgozóipariágazatokbanvélhe-
tően amunkaerő ciklikus tartalékolásamiatt növekedett a
részmunkaidős létszám.Eközbenapiaciszolgáltatásokese-
tébenaciklikushatásokmellettnagyobbmértékben lehet-
tek jelen a trendszerű hatások. Ezekben az ágazatokban a
részmunkaidős foglalkoztatáselsősorbanazújonnanfoglal-
koztatottakkörébenbővült(amiinkábbtrendszerűfolyama-
tokrautalhat),bárahosszabbszolgálati idővelrendelkezők
teljes munkaidősből részmunkaidőssé alakítása is jelentős
mértékűvolt(amiamunkaerő-tartalékolásjelelehet).2013-
ban a piaci szolgáltatások esetében már mérséklődött a
részmunkaidősök létszáma, főképpanemújbelépőkköré-
ben, vagyis megindulhatott az egy főre jutó munkaórák
bővülése.2

A részmunkaidősök között hazánkban – ahogyan máshol is 
általában – több a nő, a válság alatt azonban a férfiak rész-
munkaidős foglalkoztatása is elkezdett növekedni. 2009-
ben, illetve 2010 elején, a válság első hullámában mind a

férfiak,mindanőkesetébenbővültarészmunkaidősfoglal-
koztatás,majd2012-tőlújabbnövekedéskövetkezett,amely
szinte kizárólag a nők körében volt megfigyelhető. Nem
tapasztalhatóazonbanakisgyermekesnők,másodikkeresők
körében az aktivitás vagy a részmunkaidős foglalkoztatás
számottevőbővülése.A25–40évközöttinőkaktivitásirátá-
ja a válság alatt gyakorlatilag változatlanmaradt, a 40–65
évesekéviszontnövekedett.Arészmunkaidősöknövekedé-
sénekkorszerintimegoszlásaugyanakkorviszonylagegyen-
letes,bárnéhánykorcsoportbankiugrónövekedésekfigyel-
hetőkmeg(7.ábra).Megvizsgálvaamunkaerő-felmérésben
a részmunkaidőben foglalkoztatottak családjában nevelt
gyermekekszámát,azlátható,hogyarészmunkaidősöklét-
számbővülése döntően a gyermeket nem nevelők köréből
származott.Eztehátnemtámasztjaaláazt,hogyarészmun-
kaidősfoglalkoztatásbővüléseazaktivitás–azonbelül isa
nők aktivitásának – növekedésével függene össze. A rész-
munkaidősöktöbbségeaközépfokúvégzettségűek(szakké-
pesítéssel, vagy érettségivel és szakképesítéssel rendelke-
zők) közül kerül ki, ésazőesetükbenvoltmegfigyelhetőa
legnagyobbbővülésisaválságalatt.

6. ábra
A foglalkoztatás változása ágazatonként 2008 III. negyedéve és 2013 III. negyedéve között
(szezonálisan igazított adatok alapján)
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Forrás: Munkaerő-felmérés.

2Avállalatnáltöltöttszolgálatiidőrőlmindamunkaerő-felmérésben,mindabértarifábanvaninformáció.Abértarifa-felméréstmindenévmáju-
sábantöltikkiavállalatok.Afelmérésbenazttekintjükújfoglalkoztatottnak,akitazelőzőévsoránkezdtekalkalmazni.Amunkaerő-felmérésben
amegkérdezettekmegadjákazadottmunkahelyenvalókezdésévétéshónapját.Ezazinformációvélhetőenkevésbépontos,mintabértarifa
adatai.Akétinformációnemteljesenugyanaztmutatja.Abértarifaadataialapjánafeldolgozóiparbananemújbelépőkközöttbővültarész-
munkaidősfoglalkoztatás,és2010-benakorábbiszintközelébecsökkent,mígazújbelépőknélfolyamatos, lassúbővülést láthattunk.Apiaci
szolgáltatásokesetébenarészmunkaidősfoglalkoztatásdominánsanazújbelépőkkörébennövekedett.Amunkaerő-felmérésapiaciszolgálta-
tásokesetébenhasonlóképetmutat,afeldolgozóiparbanazonbaneltérnekazadatok:arészmunkaidősfoglalkoztatásaválságkezdeteótamind
arégi,mindazújbelépőkkörébenbővült.
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A munkaerő-felmérés adatai alapján a részmunkaidős fog-
lalkoztatás bővülése mögött nagyobb részben munkake-
resleti okok állnak. Amunkaerő-felmérésbenafoglalkozta-
tottaktól megkérdezik, hogy mi az oka a részmunkaidős
munkavégzésnek, illetveszeretnének-emagasabbóraszám-
bandolgozni.Amunkátkeresőknekpedigaztakérdéstteszik
fel,hogymilyentípusú(csakteljesmunkaidős,inkábbteljes
munkaidős, csak részmunkaidős, inkább részmunkaidős,
vagybármilyen)munkátkeresnek.Azezekreadottválaszok
alapjánösszességébenamunkakeresletiokoktűnnekdomi-
nánsnak a részmunkaidős foglalkoztatás magyarázataként. 
Amunkátkeresőkszintekizárólagteljesmunkaidősállásokat
keresnek,elhanyagolhatóazokaránya,akikcsakvagyelső-
sorbanrészmunkaidőbenszeretnénekdolgozni.Arészmun-
kaidőben foglalkoztatottak mintegy harmada magasabb
óraszámban szeretne dolgozni, illetve 40 százalékuk azért
dolgozikrészmunkaidőben,mertnemtalálteljesmunkaidős
állást (8. ábra). A részmunkaidős foglalkoztatás bővülése a
válságkezdeteóta, illetvekülönösen2012-tőlkezdvenagy-
résztezekhezanemönkéntesnektekinthetőrészmunkaidős
pozíciókhoz köthető. Vagyis a korábban felsorolt tényezők
közülelsősorbanamunkakeresletiokokdominálhatnak,míg
a részmunkaidős munkakínálat növekedésének nem látjuk
jelét.

A bértarifa adatai alapján a 2012-es minimálbér-emelés 
nem növelte az alacsony bérűek körében a részmunkaidős 
foglalkoztatást.A részmunkaidős foglalkoztatásaminimál-

bér2-2,5-szeresétkeresőkközöttemelkedettmegaválság
alattleginkább,és2012-benisezvoltajellemző(9.ábra).Ez
arraengedkövetkeztetni,hogya2012-esminimálbér-eme-
lésneknemvolthatásaarészmunkaidőbenfoglalkoztatottak
számáraazalacsonybérkategóriákban.A2012-esminimál-
bér- és elvárt béremelést a kormányzat bérkompenzáció
nyújtásávaltámogatta.Ezértavállalatokatsemmisemösz-
tönöztearra,hogyazalacsonyabb termelékenységű foglal-
koztatottak bérköltségeit a részmunkaidős foglalkoztatás
révénmérsékeljék.Ugyanakkoróvatosságraintamegállapí-
tások erősségét illetően, hogy a bértarifából hiányoznak a
legkisebbvállalatok,amelyeknélezatípusúalkalmazkodása
leginkábbjellemzőlehetett.

A részmunkaidőben foglalkoztatottak órabérei nem alacso-
nyabbak, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottakéi.  
Arészmunkaidősésteljesmunkaidősfoglalkoztatottakóra-
bérei,illetvejuttatásaieltérhetnekMagyarországon.Empiri-
kus tanulmányok általában alacsonyabb részmunkaidős

7. ábra
A részmunkaidősök létszáma kor szerinti kategóriákban
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Forrás: Munkaerő-felmérés.

8. ábra
Alulfoglalkoztatott részmunkaidősök, illetve azok  
a részmunkaidősök, akik nem találnak teljes munkaidős 
állást
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Megjegyzés: A kérdőívben a következő kérdést teszik fel: „Miért dolgo-
zik Ön részmunkaidőben a főmunkájában?”. A válaszlehetőségek a 
következők: iskolába vagy továbbképzésre jár; egészségi állapota 
miatt; saját gyermekét látja el; vagy más 15 évnél fiatalabb gyermeket 
nem fizetségért; gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozót, ismerőst 
lát el; egyéb családi kötöttségek miatt; nem talál teljes munkaidős 
munkát; nem kíván teljes munkaidőben dolgozni; egyéb. Ezen az ábrán 
„a nem talál teljes munkaidős munkát” választ adókat mutatom be az 
összes részmunkaidős arányában. Az alulfoglalkoztatottakat a követ-
kező kérdés alapján definiálom: „Szeretne a jelenleginél magasabb 
óraszámban dolgozni?”, és az igen választ adókat tekintem alulfoglal-
koztatott részmunkaidősnek.3
Forrás: Munkaerő-felmérés.

3AzalulfoglalkoztatottakravonatkozóstatisztikáróllásdazEurostathonlapját:
  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Underemployment_and_potential_additional_labour_force_statistics.
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béreket,illetvebérenkívülijuttatásokattalálnak.Hazánkban
azonbaneznemfeltétlenüligaz.Arészmunkaidőbenfoglal-
koztatottakórabéreazelmúltidőszakban–különösenapiaci
szolgáltatásokban(2009kivételével)–ateljesmunkaidősök
órabéréhezhasonlóvolt(10.ábra).Abértarifaadataialapján
arészmunkaidősökátlagosórabéremagasabb,mintateljes
munkaidősöké.Eznemcsaka rendszeresbérekre,hanema
teljes, nem rendszeres elemeket is tartalmazó bérekre is
igaz. Ez részben az összetételhatásnak köszönhető (vagyis

annak,hogyarészmunkaidősöktöbbségeapiaciszolgáltatá-
sok ágazataiban dolgozik, ahol átlagosan magasabbak a
bérek), részben azonban arra enged következtetni, hogy a
részmunkaidőben foglalkoztatottak valamilyen speciális,
pozitívhatássalbírnakamunkaadótevékenységére(például
normál munkaidőn kívül, vagy nagyobb forgalommal járó
időszakokbanfoglalkoztatjákőket).

2012-ben, illetve 2013-ban új Munka Törvénykönyve (Mt.) 
került bevezetésre, amely növeli a munkapiac rugalmassá-
gát az atipikus foglalkoztatási formák bevezetése révén. 
Ennekrévénarészmunkaidősfoglalkoztatásiselterjedtebbé
válhat.AzújMt.alapjánlehetőségnyíliktöbbekközöttbehí-
vás alapján történőmunkavégzésre (maximum napi 6 órá-
ban, a feladatok esedékességéhez igazított munkavégzés),
munkakörmegosztásra(többmunkavállalóközösenlátelegy
munkakörbetartozófeladatot),többmunkáltatóáltallétesí-
tettmunkaviszonyra,valamintegyszerűsítettfoglalkoztatás-
ra.Emellettarészmunkaidősfoglalkoztatássalszerzettpozi-
tív tapasztalatok is hozzájárulhatnak, hogy a vállalatok
továbbnöveljékazilyenfoglalkoztatásmértékét.

KÖVETKEZTETÉSEK

Cikkembenaztanullhipotézistvizsgáltam,hogyarészmun-
kaidős foglalkoztatásbővüléseaválságalattkizárólagcikli-
kustényezőkmiattment-evégbe.Aleíróstatisztikákalapján
ezt a nullhipotézist nem sikerült alátámasztani, az adatok
alapján úgy tűnik, hogy trendszerű okok is magyarázzák a
részmunkaidősfoglalkoztatásbővülését.

A részmunkaidősök számának növekedése nagyobb rész-
ben munkakeresleti okok miatt következett be.A2008óta
bekövetkezett bővülés a részmunkaidősök létszámában
főkéntanemönkéntesrészmunkaidősök(alulfoglalkoztatott
részmunkaidősök) között ment végbe: a részmunkaidőben
foglalkoztatottakjelentősrészeteljesmunkaidőbenszeretne
dolgozni.Ugyanakkor a részmunkaidőben foglalkoztatottak
jelentősrészenemtudna,vagynemkívánteljesmunkaidő-
bendolgozni,részmunkaidőspozícióknélkülőkvalószínűleg
kimaradnánakamunkapiacról.

A részmunkaidősök számának bővülése – különösen a piaci 
szolgáltató szektorokban – részben trendszerűnek tűnik. 
Ezttámasztjaalá,hogyezekbenazágazatokban–főképpa
kereskedelembenésavendéglátás,turizmusalágazatokban
–arészmunkaidősöklétszámánaknövekedésemáraválság
előtt megindult, a válság során lecsökkent kereslet miatt
azonbanavállalatokhatékonyságjavítóintézkedésekrekény-
szerülhettek.Ennekegyikformájalehetettarészmunkaidős
foglalkoztatás bővítése a teljes munkaidős foglalkoztatás
helyett. Ígyavállalatokanaponvagyhétenbelülnagyobb
forgalommal jellemezhető, rövid időszakokra csoportosít-

9. ábra
A részmunkaidősök létszáma órabérek szerinti 
kategóriákban
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Forrás: Bértarifa.

10. ábra
A teljes és a részmunkaidőben foglalkoztatottak órabérei
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hatják amagasabb létszámú kiszolgálást. A feldolgozóipar-
banerőteljesebbeklehettekaciklikushatásokarészmunka-
idős foglalkoztatás bővítésében, de itt is megjelenhettek
trendszerű hatások is. Várhatóan a válság előtti szintnél
magasabb részmunkaidős létszámot eredményez a Munka
Törvénykönyvének2012-esmódosításais,amelyelősegíthe-
tiarugalmasabbmunkavégzésiformáktovábbiterjedését.

A válságból való kilábalás során a részmunkaidős foglalkoz-
tatás várhatóan nem csökken vissza a válság előtti alacsony 
szintre. A válság mélypontja óta a bővülő részmunkaidős
foglalkoztatás hozzájárult ahhoz, hogy a foglalkoztatás
bővüljön, a munkanélküliség kevésbé emelkedjen. Mivel a
részmunkaidős foglalkoztatás elemzésemalapjánnemcsak
ciklikus okok miatt bővült, a válságból való kilábaláskor e
pozíciók legalább egy része fennmaradhat, illetve számuk
továbbisbővülhet.Azegyfőreesőmunkaóráktovábbraisa
válságelőttinélalacsonyabbszintenmaradhatnak.
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FÜGGELÉK

Adatbázisok leírása:

Munkaerő-felmérés:

–A felmérést a Központi Statisztikai Hivatal végzi negyed-
évente.Akérdőívetapopulációreprezentatívmintájatölti
ki. Az adatok a cikk írásakor 2013 III. negyedévéig állnak
rendelkezésre.

–Adattartalom:munkapiacistátusésrávonatkozórészletes
kérdések

 –egyedi jellemzők:nem,kor, iskolaivégzettség,egyévvel
korábbitevékenység,társadalombiztosításitámogatások,
folytat-etanulmányokat;foglalkoztatottaknál:munkavég-
zéstípusa(teljesvagyrészmunkaidős), ledolgozottmun-
kaórák, részmunkaidős munkavállalás oka, szeretne-e
magasabb óraszámban dolgozni, keres-emásikmunkát;
munkanélkülieknél:milyentípusúmunkátkeres,mivolta
munkakereséstközvetlenülmegelőzőtevékenysége.

 –vállalatijellemzők:telephely,méret,tulajdonosnemzeti-
sége.

Bértarifa:

–AfelméréstaNemzetiFoglalkoztatásiSzolgálatvégziéven-
te,minden évmájusában, vállalati adatszolgáltatás alap-
ján.Azadatokacikkírásakor2012-igállnakrendelkezésre.
Azelemzésbencsakaprivátszféraadatbázisáthasználom.

–A kérdőívet az 5 főnél kisebb vállalatok nem töltik ki, az
5–20 fő közötti vállalatok véletlenmintája, a 20 fő fölötti
vállalatoknakpedigateljesmintájatöltiki.Amunkavállalók
közül az 50 fő fölötti vállalatok esetében születési dátum
szerintválasztottmintáróladnakmegadatokat,dearész-
munkaidősökmindegyikéről,haszámuk10vagykevesebb.
Az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalatok esetében
mindenfoglalkoztatottróltörténikadatszolgáltatás.

–Adattartalom:béradatokésafoglalkoztatásjellemzői

 –egyedijellemzők:nem,kor,iskolaivégzettség,szerződés
típusa (teljes vagy részmunkaidős), feor-kód, bér és
annak komponensei, ledolgozott munkaórák, új belé-
pő-e.
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 –vállalatijellemzők:ágazat,vállalatméret(fizikaiésszelle-
mi alkalmazottak száma a vállalatnál), külföldi tulajdon
aránya, állami tulajdon aránya, kollektív szerződésre
vonatkozóinformáció,telephely.

Eltérés:amunkaerő-felmérésbenkisebbbővüléstfigyelhet-
tünk meg a részmunkaidősök arányában (a bértarifában
összességében jóval kevesebb a megfigyelések száma).
Ennekkétokalehet:

–eltérőminta:akisebbvállalatoknálnagyobb lehetarész-
munkaidősfoglalkoztatásaránya,abértarifábannincsenek
benneaz5főnélkisebbvállalatok.

–szürkefoglalkoztatás:abértarifaadatbázisbanelsősorban
a szerződésről van információnk. Előfordulhat, hogy egy
foglalkoztatottnakrészmunkaidősszerződésevan,devaló-
jábanteljesmunkaidőbenfoglalkoztatják.Ezzelszembena
munkaerő-felmérésbenvalószínűlegazokválaszolják,hogy
részmunkaidőbendolgoznak,akiketténylegesenkevesebb,
mintheti40órábanfoglalkoztatnak.

11. ábra
A teljes munkaidős és a részmunkaidős létszám változása 
a versenyszférában (ezer fő, 2003-hoz képest), 
részmunkaidős arány változása (százalékpontban,  
2003-hoz képest)
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Forrás: Bértarifa, munkaerő-felmérés.


