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 » „A munkaszervezés nem az al-
kalmazottakon, a munkavállalókon 
múlik, hanem a vállalatok me-
nedzsmentjén, olyan munkamorált, 
szervezeti kultúrát kell teremteni-
ük, olyan szabályokat életbe léptet-
niük, melyek növelik a hatékonysá-
got” – mondja a közgazdász.

Miközben Spanyolországban a kor-
mány kísérleti programot indít a 
négynapos munkahét tesztelésére, egy 
gyergyószentmiklósi cég is belevágott 
a nem új keletű, ám a koronavírus-vi-
lágjárvány begyűrűzése nyomán egyre 
többek által népszerűsített, illetve 
alkalmazott projektbe. A Krónikának 
nyilatkozó közgazdász szerint ha 
hatékonyabban tudnánk beosztani a 
munkát, semmilyen negatív gazdasági 
következménye nem lenne a négyna-
pos munkahétnek.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

B ár a négynapos munkahét ötlete nem 
új keletű, elterjedése mindenképp a 
koronavírus-világjárványhoz köthető. 

Ma már számos multinacionális cég alkal-
mazza a rövidített munkahét intézményét 
úgy, hogy a kevesebb munkanap nem jár 
fi zetéscsökkentéssel is. Arra azonban mos-
tanáig nem volt példa, hogy egy ország-
ban elrendeljék a munkaidő csökkentését. 
Jacinda Arnern új-zélandi miniszterelnök 
tavaly májusban rugalmas munkahelyi 
megállapodásokat ösztönzött egy nyilat-
kozatában, példaként pedig a négynapos 
munkahét bevezetését említette.

Viszont Spanyolország lehet a világon az 
első állam, ahol igazából tesztelni fogják a 
négynapos munkahét intézményét, miután 
a kormány belement abba, hogy kísérleti 
programot indítson az ötlet iránt érdeklődő 
vállalkozások számára. A javaslat egy kis 
baloldali párttól, a Más Paístól származik, 
az alakulat az év elején jelentette be, hogy a 
kormány elfogadta a négynapos munkahét 
tesztelésére vonatkozó ötletüket.

A kísérleti projekt lebonyolításának rész-
leteit még nem dolgozták ki, a Más País 
javaslata arról szól, hogy résztvevő válla-
latok teszteljék három évig a négynapos 
munkahetet, az 50 millió eurós keret pedig 
minimálisra csökkentené a cégek kocká-
zatait. A tesztelés első évében a rövidített 
munkahéttel járó költségeket az állam 100 
százalékban állná, második évben ez az 
összeg 50 százalékra, a harmadik évre pe-
dig 33 százalékra csökkenne. Héctor Tejero 
pártelnök a számok alapján úgy véli, hogy 
nagyjából 200 vállalkozás tudna részt venni 
a tesztüzemmódban, ami 3000–6000 alkal-
mazottat jelenthet. Tejero szerint amúgy a 
program már idén ősszel elrajtolhat.

Egy gyergyói cég is bevállalta
Miközben eddig csak távolról szemlélhet-
tük a négynapos munkahétről szóló be-
jelentéseket vagy annak előnyeit ecsetelő 
elemzői vélekedéseket, most már testközel-
ből is láthatjuk, miként zajlik, mint ahogy 
azt is látni fogjuk, mennyire válik be. A 
gyergyószentmiklósi székhelyű Tig-Rad Sy-
stem építőipari vállalat ugyanis most hétfő-
től vezette be a négynapos munkahetet. A  
cég alkalmazottai március 15-én úgy kezd-
hették el a munkát, hogy tudták, a szokott 
8 helyett 10 órát kell dolgozniuk, de cseré-
ben kapnak egy fi zetett szabadnapot, azaz 
mostantól késő őszig minden hétvégéjük 
háromnapos lesz. 

Az elmúlt időszakban tárgyalásokat 
folytattak a cég munkaközösségének kép-
viselőivel, és a változtatási javaslatot a dol-
gozók nagy többsége örömmel fogadta, így 
meg is született erről a megállapodás. „Azt 
tapasztaljuk, hogy a legtöbb embernek sok 
feladata, dolga van, amit munkaidőn kí-

vül kell elvégeznie, megoldania. Vannak, 
akik gazdálkodnak, vagy szabadidejük-
ben munkát vállalnak, kalákába mennek. 
Ezt eddig szombatonként és vasárnapon-
ként végezték, most, hogy ez áttevődhet 
péntekre és szombatra, elérhető az, hogy 
a vasárnap tényleg pihenőnap legyen” – 
ismertette a változtatás alapgondolatát 
Bajkó Tibor, a Tig-Rad System vezetője. 
Hozzátette, ezzel az is elérhető lesz, hogy 
a különböző ügyintézések miatt, – ame-
lyekre csak hétköznap van lehetőség – az 
alkalmazottaknak nem kell elkérezniük a 
munkából, mert pénteken ezt meg tudják 
oldani. Bajkó elmondta még, hogy a mun-
kaidő nem csökken, és nem is nő, hanem 
az történik, hogy a törvény által előírt heti 
40 órát nem 5, hanem 4 nap alatt teljesítik. 
Ez 10 órás munkanapokat jelent. Ez egy-
aránt érvényes úgy azokon az építkezése-
ken, ahol a Tig-Rad alkalmazottai dolgoz-
nak, mint a vállalat faipari üzemében és a 
cég adminisztratív személyzete esetében 
is. A változásról tájékoztatták az ügyfelei-
ket is. A négynapos munkahetet késő őszig 
tartják, téli hónapokra visszatérnek heti 5 
napos, napi 8 órás munkaidőre. Mivel té-
len korábban sötétedik, ez a 4 napos mun-
karend nem lenne fenntartható.

Bajkó Tibor aláhúzta, nem ő találta fel a 
négynapos munkahét rendszerét, Európa 
fejlettebb részein már számos helyen alkal-
mazzák, de Székelyföldön is van más min-
ta: például a külföldi telephelyeken dolgo-
zók háromhetes feszített munkatempó után 
egy hétig itthon vannak szabadságon. A 
cégvezető egyelőre még csak reméli, hogy a 
változtatás beválik, de ő arra számít, hogy a 
munkahangulat is javulni fog.

A teljesítmény viszont nem csökkenhet, 
a változtatás csak akkor tartható, ha 4 nap 
alatt is elérik azokat az eredményeket, amit 
eddig 5 nap alatt valósítottak meg. Az elő-
zetes számítási modellek mindenesetre po-
zitív fejleményeket ígérnek. Bajkó úgy gon-
dolja, hogy ha a kezdeményezésük beválik, 
a példát más cégek is követni fogják.

Az alkalmazottaknak tetszik
„Ez mindenkinek csak jó. Aki tömbházban 
lakik, az délután amúgy is csak a tévét tudja 
nézni, aki lakóházban, vagy gazdálkodik, 
annak úgyis rövid a délután arra, hogy ren-
desen haladjon a tennivalóival. Így pedig 
mindenkinek van egy plusznapja, amikor 
mindent el tud végezni, ahogy kell. A cég-

nél sok a szakember, kőműves, ács, akik 
munkájára nagy a kereslet, ők így köny-
nyebben tudnak pluszmunkát vállalni, és 
több pénzt keresni. Hátrány csak az lehet, 
hogy kevesebb idő marad a tévé vagy a szá-
mítógép előtt ülni” – összegezte az alkal-
mazottak várakozásait, a tárgyalásokban 
a munkavállalókat képviselő „miniszak-

szervezet” vezetője, Portik Hegyi Albert. A 
ditrói bentlakás építésénél dolgozó csoport 
munkavezetője, Gál András is ugyanezen a 
véleményen van. Leszögezte, ezt már koráb-
ban ki kellett volna találni. Az építkezésben 
dolgozók számára egyébként sem újdonság 
az, ha napi 10 órát kell dolgozni, külföldön 
pedig ennél többet is. „A mi fajtánk bírja a 
strapát” – jelentette ki.

Hátulütők nélkül is le lehet rövidíteni 
a munkahetet
„Ha hatékonyabban tudnánk beosztani 
a munkát, semmilyen negatív gazdasági 
következménye nem lenne a négynapos 
munkahétnek” – szögezte le megkeresé-
sünkre Rácz Béla Gergely közgazdász, a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem közgaz-
daság- és gazdálkodástudományi karának 
adjunktusa. Mint részletezte, az iparban 
dolgozóknak, az irodai alkalmazottaknak 
20 százalékos hatékonyságnövelést kel-
lene elérniük, ami megvalósítható jobb 
munkamegosztással, szervezéssel, hogy a 
rövidebb munkahét gazdasági visszaesés 
nélkül megvalósítható legyen. Meglátása 
szerint ugyanakkor hatékonyságon még 
nagyon sokat lehet javítani, tehát mak-
rogazdasági hátulütők nélkül is le lehet 
rövidíteni a munkahetet. Viszont ha a je-
lenlegi hatékonyság mellett dolgoznánk 
kevesebbet egy nappal, az értelemszerű-
en kevesebb hatékony munkát, kevesebb 
megtermelt értéket jelent, ami csökkenő 
gazdasági mutatókat, lassuló gazdasági 
növekedést, vagy éppen visszaesést ered-
ményezhet.

A közgazdász felidézte, nem új keletű 
felvetés a rövidebb munkahét gondolata,  
már a 20. század elején a makroökonómia 
egyik úttörője, John Maynard Keynes is 
foglalkozott ezzel, ő úgy gondolta, hogy a 
21. századra elég kell hogy legyen a 15 órás 
munkahét. „Sok mindenben igaza volt, eb-
ben, mint utólag kiderült, tévedett, hiszen 
jelenleg az átlag munkavállaló napi nyolc 
órát, tehát heti negyven órát dolgozik, ami 
távol áll a Keynes által előrevetített heti ti-
zenöt órától” – emelte ki Rácz Béla Gergely.

Véleménye szerint a rövidebb munkahét 
bevezetése kapcsán érdemes megvizsgálni, 
hogy mennyit dolgozunk valójában, mennyi 
lenne az ideális, és miként kellene valóban 
hatékonyan megszervezni a munkaidőt. 
Ezeket a kérdésköröket kibontva a közgaz-
dász rámutatott, jelenleg a 20. századhoz 
képest folyamatosan növekszik az irodai 
munkások száma, a bruttó hazai termék 
(GDP) és a nemzetgazdaságok által megter-
melt hozzáadott érték is egyre nagyobb mér-
tékben a szolgáltatásokon alapszik, tehát 
egyre többen dolgoznak irodában, és egyre 
kevesebben gyárakban, bányákban.

 Az irodai munkások esetében pedig szá-
mos kutatás igazolja, hogy bár nyolcórás 
munkaidejük van, ennél jóval kevesebbet 
dolgoznak, munkaidejükben híreket olvas-
nak, a közösségi médiában nézelődnek, 
alacsony hatékonyságú értekezleteken 
vesznek részt, szüneteket tartanak.

A Vouchercloud a brit irodai dolgozók 
részvételével készített egy kutatást, és ebből 
az derült ki, hogy naponta aktívan, hatéko-
nyan összesen átlag két és fél órát dolgoz-
nak. Munkaidőben 1 óra 5 percet töltenek 
a hírportálok böngészésével, 44 percet a 
közösségi média nézegetésével, 40 percet 
beszélgetnek nem munkáról a munkatár-
sakkal, 23 percet visz el az átlagos cigaret-
taszünet,  és 8 percet csíptek le a munka-
idejükből az ebédidőn kívüli falatozásra. A 
nyolcórás munkaidőben egy átlagos irodai 
munkás biztos nyolc óránál kevesebbet dol-
gozik hatékonyan, mert ránéz a Facebook-
ra, megbeszéli a focimeccset a kollégákkal,  
mutatott rá Rácz.

Gyakori a kudarc
„A csökkentett munkahét másik pillére 
a pszichológiai összetevő, mit tesznek az 
emberek két szabadnap helyett hárommal, 
hogyan befolyásolja ez a munkamorált és 
a munkaszervezést, mennyire zökkennek 
ki a ritmusból” – húzta alá a közgazdász. 
Hozzáfűzte: a járvány alatt elterjedt ottho-
ni munkavégzéssel kapcsolatban sok mul-
tinacionális cég felismerte, hogy otthonról 
ugyan hatékonyan lehetne dolgozni, de a 
kommunikáció nehezebben valósul meg.  
Hiszen a munkavállalónak nem a mellette 
levő asztalhoz kell átszólnia, ha egy infor-
mációra van szüksége, hanem telefonálnia 
kell, lehet, éppen a másik nem veszi fel, 
tehát csökken a hatékonyság.  „A mun-
kaszervezés nem az alkalmazottakon, a 
munkavállalókon múlik, hanem a vállala-
tok menedzsmentjén, olyan munkamorált, 
szervezeti kultúrát kell teremteniük, olyan 
szabályokat életbe léptetniük, melyek nö-
velik a hatékonyságot. Ha ezt meg tudják 
lépni, akkor a négynapos munkahét úgy 
valósítható meg, hogy nem lenne semmi-
lyen negatív következménye a vállalatra, és 
ebből fakadóan a nemzetgazdaságokra sem 
negatív hatása. Ennek ellenére a gyakorlat-
ban mégsem működik, ahol megpróbálták, 
általában kudarcba fulladt, valószínű azért, 
mert nem tudunk hatékonyabbak lenni, és 
a rövid munkahét rontja a munkamorált” – 
összegzett lapunknak Rácz Béla Gergely.

Kutatások szerint sok időt nem munkával töltenek az alkalmazottak

VILÁGSZERTE EGYRE TÖBB VÁLLALAT CSÖKKENTI LE A MUNKANAPOKAT, AKAD OLYAN VÁROS ERDÉLYBEN, AHOL MÁR PRÓBÁLKOZNAK

Hatékonyság kell a négynapos munkahéthez
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