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BEVEZETÉS, KITŰZÖTT CÉLOK, HIPOTÉZISEK1

„Feladatunk és célunk, hogy az ember azonos 
mértékével élhessen és mérhessen férfi és nő egyformán”. 

(H.Sas Judit) 

A „nőkérdés” nem újkeletű, hiszen évtizedek óta foglalkoztatja már a kutatókat. Saj-
nálatos módon lényegi előrelépés nemigen történik, ami igazolja, hogy nem divatos és 
feminista „eszméről” van szó, hanem annál sokkal fontosabb és összetettebb, társadalmi 
szinten is lényeges kérdésről: a nők munkaerő-piaci helyzetéről, annak problémáiról és 
következményeiről. 
A nők családban és társadalomban betöltött szerepe az évszázadok során sokat vál-
tozott. Azonban vannak olyan jellemzők, amelyek nagyon mélyen, „megkövesedve” 
még mindig jelen vannak, és a fejlődés útját állják. Hazánk számos patriarchális jegyet 
megőrző társadalma olyan mély gyökereket jelent, amely az idők során rögzült családi 
szerepeket konzerválja. Évszázados tradíció, hogy a nő helye a tűzhely mellett van, fel-
adata a szülés és gyermeknevelés, a háztartás vezetése. Ezt a családmodellt megváltoztatja 
a nők tömeges munkába állása, mely következtében a kétkeresős családok általánossá 
válnak. Mindez hatással van a háztartási munkamegosztásra, a munkaerő piaci helyzetre, 
esélyegyenlőségre, rugalmas foglalkoztatási formákra, a szervezetben elérhető családba-
rát intézkedésekre és vállalati kultúrára is. 

A kutatás célja, hogy a nők foglalkoztatását fejlessze; mind a hazai vállalati 
gyakorlat, mind pedig a nők mint munkavállalók munkához való hozzáállásának 
a szempontjából megítélve, feltárja a jövőbeli lehetőségeket. A kutatás az alábbi 
kérdésekre keresi a válaszokat:

 A tradicionális szerepekből lehet-e elmozdulás? Vajon a társadalomban betöl-
tött szerepeket mi szabja-e meg?

 Maga a munkamegosztás jogossága nem vitatható, de vajon a rögzült szerep-
modellek megváltoztathatók-e? Szükség van-e rá egyáltalán? Fontos és megva-
lósítható-e, hogy a nők ugyanolyan esélyekkel éljenek, mint a férfiak?

 Az esélyegyenlőség miképpen valósul meg a vállalati gyakorlatban?
 Jogos kérdés: hol van a határ a munka és a privát szféra egyensúlya között? 

Kell-e választani a család és hivatás között?
 A vállalatoknak miért éri meg, ha figyelembe veszik mindezt? Milyen ki 

nem használt lehetőségeket rejt számukra? Mitől családbarát egy munkahely 
és az összefügg-e a munkavállalók elégedettségével, megtartásával, a vállalat 
ismertségével?

 Milyen hozadéka van a családbarát intézkedéseknek egyéni, vállalati és társa-
dalmi szinteken?

1  A kutatás a Talentum - Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi 
Egyetemen c. TÁMOP - 4.2.2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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Úgy gondolom, hogy a munkaerő-piacon ki nem használt tartalékról van szó. 
Hiszek abban, hogy a legjobb üzleti eredményeket kiegyensúlyozott munkavállalók 
tudják nyújtani hatékony munkavégzésük és lojalitásuk révén, amely alacsonyabb 
fluktuációt és a munkaadói márka javulását is eredményezi. 

A kutatás célja az alábbi hipotézisek vizsgálata, igazolása:

H1:  Interdiszciplináris megközelítés az irányadó, mert szociológiai, foglalkoztatás-
politikai, gazdasági területeket is érint a probléma.

H2:  A nők kedvezőtlen helyzetben vannak a gyorsan változó munkaerő-piaci 
környezetben. A segítséget jelentő rugalmas foglalkoztatási formák hazánkban 
nem eléggé ismertek és alkalmazottak.

H3:  A hagyományos családi szerepmintákban kicsi az elmozdulás, és ez a nők 
meglévő munkaerő-piaci hátrányát tovább növeli.

H4:  A kétkeresős családmodell általánossá válásával a nőkre háruló kettős teher sta-
bilizálódik és konzerválódik.

H5a:  A nők foglalkoztatása számos előnnyel bír, ugyanakkor vannak olyan 
tényezők (mint pl. gyermeknevelésből eredő nehézségek), amelyek visszavetik 
alkalmazásukat. Előmenetelüket illetően az üvegplafon-jelenség a hazai 
vállalati gyakorlatban általánosnak mondható, amely mögött a hazai társadalmi 
értékrendszer, patriarchális szemlélet és a kettős teher stabilizálódása áll. 

H5b:  Ha a munkáltató számára érték a munkavállalókról való gondoskodás és a sokszí-
nűség, az esélyegyenlőségre is különös figyelmet fordít a szervezet. Az egyenlő 
bánásmód formalizáltsága és tényleges megvalósulása a hazai vállalati gyakorlatban 
még nem kellően elterjedt.

H5c:  A nők beosztásával összefügg a gyermekvállalási hajlandóság és a munkaerő-
piacra való visszatérés ideje: minél magasabb pozícióban van a női munkavállaló, 
annál kevésbé vállal gyermeket, illetve annál rövidebb ideig marad távol a munka 
világától, mert a kieső idő versenyhátrányt jelent(het) számára. 

H5d:  A munkavállalók elégedettsége és a munkahely családbarát jellege összefügg. 
A családbarát intézkedések bevezetése számos előnyt jelent nem csak egyéni és 
szervezeti, hanem társadalmi szinten is. Azonban a hazai gyakorlatban számos 
tényező áll a szemlélet terjedése útjában. A népszerűsítést szolgáló Családbarát 
Munkahely Díj sem eléggé (el)ismert a szervezetek körében. Összességében 
nagyon lassú fejlődési tendencia jósolható a szemlélet terjedését illetően. 

H5e:  A munka-magánélet összehangolása egyre fokozottabb figyelmet érdemel, mert 
ha nem fordítanak rá kellő hangsúlyt, akkor az egyén munkájának és magánéletének 
minősége és a szervezet eredményessége egyaránt romlik. Kedvező a szervezetek 
számára is, mert a munka minőségére és a megtartásra is hatással van.



5

H5f:  Azon szervezeteknél, ahol érték a munkavállaló, ott fontosnak tartják a 
dolgozók elégedettségét és a családbarát intézkedések kommunikálását is. 
A családbarát szemlélet tekintetében élenjáró szervezetek számára kiemelt 
fontosságú a munka-magánélet összehangolása, a wlb-intézkedéseket a 
munkavállalóik meghálálják és a szervezet reputációja is javul.

Ámbár egyre többen ismerik el az emberi erőforrás értékalkotó szerepét, a munka-
magánélet összehangolásának kedvező hatásait, a tényleges, gyökeres (főleg 
szemléletbeli) változás még várat magára hazánkban. 
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1. NŐK A MUNKA VILÁGÁBAN (SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS)

Mindannyian számos szerepet töltünk be életünk folyamán, melyek befolyással vannak 
egymásra. Nekünk, nőknek, két alapvető szerep összehangolása jelenti a legnagyobb 
kihívást. Egy tradicionálisé, hogy hagyományos értelemben nők, így feleségek, anyák 
legyünk, háztartást vezessünk, gondoskodjunk; s egy újé: vegyünk részt a pénzbeni 
jövedelemszerzésben családi szinten, legyünk önállóak, a társadalom aktív, egyenrangú 
szerepvállalói. A nehézség abból fakad, hogy a háztartási teendők és a munkahelyi 
feladatok gyakran konfliktushelyzetet teremtenek. Ezt kettős tehernek nevezik, amely 
az életpálya alatt egyre kumulálódik. Ennek megfelelően az értekezés az egyéni szintről 
indul, majd elemzi a nők munkaerő-piaci és foglalkoztatási helyzetét.

1.1. Nők-család-munka (egyéni szint)

A nők családban és háztartásban betöltött szerepe, a nemek közötti munkamegosztás is 
fontos befolyásoló tényezője a munkaerő-piaci aktivitásnak. 
Mind a család és a háztartás, mind pedig a munka világát tekintve gyakran említik a 
„férfias” és „nőies” kifejezéseket. Vajon mi adja a feminin és maszkulin jellegeket? Ennek 
eredete a társadalmi nemből (gender) vezethető le. Egy 2005-ben megjelent, társadalmi 
nem kérdésével foglalkozó könyv frappáns címe: „Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs?”, jól 
jelzi korábbi tradicionális női szerepek változását, bővülését. A nemek kutatása hosszú, 
göröngyös utat járt be a mai Gender Mainstreaming (továbbiakban GM) koncepcióig. 
Ez nem csupán az általános nemi esélyegyenlőség területét érinti, hanem a munkaerő-
piacon is jelentős változásokat hoz. 
Egy mikrogazdasági fókuszú dolgozat szempontjából is fontos szót ejteni arról, hogy 
a munka mit jelent a nők életében. E szociológiai megközelítés alapot és magyarázatot 
ad arra, hogy milyen minőségben és szerepben vesznek részt a nők a fizetett munka 
világában. 
A nemi szerepek biologizáló felfogása tehát nemcsak a családban kialakult szerepeket 
határozza meg, hanem a munkára is kiterjed. Így akik nem fő kenyérkeresők, a 
munkaerő-piacon is csak az alacsonyabb presztízsű pozíciókban jelenhetnek meg. 
Ezáltal a sztereotípiák újratermelik az amúgy is létező egyenlőtlenségeket. (Keveházi, 
2009:33-38) 
Összességében megállapítható, hogy a nők munkaerő-piacon való megjelenésével a 
háztartási munkában betöltött szerep nem változik automatikusan, még mindig a 
hagyományos családi szerepfelfogás domináló. Ez a munkában betöltött szerepet is 
determinálja: a nők másodlagos szereplőként vannak jelen.

1.2. Nők a munkaerő-piacon (társadalmi szint)

A munkaerő-piaci helyzet teljes bemutatásához számos tényezőt kell figyelembe 
venni. 
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Elsőként lényeges tisztázni, hogy mi jellemzi a munkaerőt és munkaerőpiacokat. A 
demográfiai tényezők a munkaerő-piaci helyzet fontos befolyásoló elemei. A hazai 
népesség az előrejelzések szerint 2020-ig rohamosabb mértékben csökken, melyhez 
hozzájárul a gyermekvállalási hajlandóság esése. Aggasztó még, hogy a halandóság okai 
között szerepel a munkával töltött hosszú idő, feszült munkakörülmények, kevesebb 
szabadidő, és a munkahelyi egészségügyi ártalmakból fakadó betegségek is. (Andorka, 
2006:304, 308) A munkaerő-kínálatot meghatározó tényező az iskolázottság szintje. 
Egyre kevesebb csak alapfokú végzettséggel rendelkező van, ami a munkaerőpiac 
átstrukturálódását jelenti. (Lakatos, 2001a:469) Nő a közép- és felsőfokú végzettségűek 
száma, a rendszerváltástól 2005-ig a diplomások aránya másfélszeresre nő. (Fóti-
Lakatos, 2006:14-15)
A munkaerő-piaci helyzetet tekintve elmondható, hogy a nők gazdaságilag aktívabbak, 
az oktatásban egyre magasabb számban vesznek részt, egyenlő foglalkoztatási 
esélyeket sürget a törvénykezés is, mégis többnyire alacsonyabb fizetés, lassabb 
előrejutás jellemző pályájuk során, nem is beszélve arról, hogy általában a középvezetői 
szintig jutnak csak el. (Durbin, 2002:755-759)

Közösségi tagállam révén, az Európai Foglalkoztatási Stratégia fejlődése meghatározó 
a nők munkaerő-piaci helyzetét illetően. Az Unióban alacsony foglalkoztatású, 
de viszonylag alacsony munkanélküliséggel jellemezhető országnak minősítik 
hazánkat, ahol a magas inaktivitási rátát csökkenteni szükséges aktív munkaerő-
piaci politikák útján. Prioritások kerülnek fogalmazásra a fejlődés érdekében.2 
(Gyulavári, 2004b:215-225) Feladat az esélyegyenlőség előmozdítása, a kormány 
támogatás szerepének ösztönzése és a rugalmasabb munkavállalási formák jogi 
szabályozásának kidolgozása.
Az unióban gyakran napirendre tűzött téma a rugalmas biztonság koncepciója, 
amely a munkaerőpiac új, jövőorientált megközelítései, ugyanakkor megteremtése 
hatalmas kihívás. Megállapítható, hogy habár számos tényező indokolja a rugalmas 
foglalkoztatási formák alkalmazását, térnyerése Magyarországon még várat 
magára.

E fejezet a nők foglalkoztatásának problémaköreivel zárul, így az elméleti alapoktól a 
gyakorlati életben felmerülő tipikus akadályokig jutunk el, átívelve a munkaerő-piaci 
helyzetkép teljes spektrumát. 

1.3. Nők a munka világában, nők foglalkoztatása (vállalati szint)

Mindenkinek mást jelent a munka. Van, akinek lehetőséget, van, akinek kényszert, 
van, akinek kiteljesedést, van, akinek unalmas tevékenységet. E szubjektív elemeken túl 
a munka szerepe folyamatosan változik a nők életútja során az idők folyamán. 

2   Foglalkoztatás bővítése, munkanélküliség csökkentése, a munkaerő-piaci rugalmasság környezeti feltételei-
nek kialakítása, a humán erőforrás fejlesztése, a foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer erősítése.
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A női életciklus folyamán át nem ruházható feladat a gyermeknevelés. Ez rövidebb-
hosszabb idejű munkaerő-piaci kiesést jelent, és a női munkaerő az újbóli elhelyezkedés 
után is instabilnak számít. (Koncz, 1985a:163) Ez visszaveti a gyermekvállalási 
hajlandóságot, mely demográfiai problémát is szül. Spéder (2001:46-64) úgy véli, hogy 
a csökkenő gyermekvállalás nem csak a csökkenő foglalkoztatásból adódik, maga a 
hajlandóság is alacsonyabb. Ennek hátterében a nehezebb visszaintegrálódás, és az 
esetleges kedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzet áll. Megállapítható az is, hogy a 
gyermekvállalás előtt többnyire hosszabb foglalkoztatási szakasz jellemző, azaz a női 
életút szekvenciális rendje is változik.

A nők munkaerő-piaci státuszának (is) meghatározó tényezője, hogy miként 
hangolhatók össze a családi teendők és hivatás, ami „work-life balance” (továbbiakban: 
wlb) kifejezésként egyre többször és több helyen merül fel. A korábbi, csak a családra 
összpontosító nőkép átalakul és a munkaerő-piaci lehetőségek bővülésével egyre több 
munka és egyre feszítettebb életvitel jellemző. A gazdasági válság még inkább kiélezi 
ezt, így az igény e két teljesen eltérő életmód (az otthon maradó és a "karrierista" 
nőkép) összeegyeztetésére egyre fontosabb. Család vagy karrier? Sokszor hallani, de 
vajon szükséges-e a választás? Teljesen egyetértek Ternovszky-val (2005b:23), aki úgy 
vélekedik, hogy „A boldogságnak nem a jövedelem a legfőbb alapja, fontosabb a család és 
a munka. A család ami szerelmet, szeretetet, biztonságot, elismerést, gondoskodást nyújt. 
Az örömmel végzett munka, egyrészt a belőle származó stimuláció, másrészt a munka 
öröme és a vele járó önbizalom révén.” A családnak és munkának tehát együtt kell 
működnie, nem egymás hátrányára.
A családbarát munkahely koncepcióban a munkáltatók, munkatársak, család, barátok 
is érintettek, így téves a szemlélet, hogy csak a nőkre és családosokra vonatkozik. 
A megvalósításában fontos szerepet játszik a HR felelős gondozója, hiszen az ő 
támogatása, elhivatottsága, többletértékben való hite adja a koncepció alapját.
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2. A KUTATÁS TARTALMA, MÓDSZERE, INDOKLÁSA

A nők munkaerő-piaci és foglalkoztatási helyzetének áttekintése interdiszciplináris 
megközelítést igényel, hiszen társadalmi, gazdasági, szociológiai oldalról egyaránt 
vizsgálható a témakör. A kutatás problémafeltáró, hiszen sok esetben nem direkt 
módon jelennek meg a nehézségek. (Malhotra, 2001:52) A kutatási terv összeállítása 
Bércziné (1998:25) alapján történik. Az értekezés megírása során Szabó (2002) és 
Tomcsányi (2000) könyvei jelentenek nagy segítséget.

A témakörben való elmélyülés érdekében primer és szekunder kutatás is történik. 
A szekunder kutatás évekig tartó irodalomkutatást jelent, amely során a hazai 
munkaerő-piaci, foglalkoztatáspolitikai és szociológiai elméleti háttér kerül 
feldolgozásra. Uniós tagállamként, a közösségi foglalkoztatáspolitika hazánkat is érinti, 
így a nők munkaerő-piaci helyzetének elemzése az EU-ban elkerülhetetlen. A 2007-ben 
elnyert Marie Curie kutatói ösztöndíj (6. Keretprogram, Flexibility of Labour Market) 
révén a lengyel Szczecini egyetemen, a Mikroökonómia Tanszéken eltöltött szemeszter 
során a Transfer of Knowledge program keretében kiváló lehetőség nyílt az uniós – 
kiváltképp a közép-kelet-európai – országok munkaerő-piaci helyzetének elemzésére, 
a felmerülő (többnyire hasonló) problémák vizsgálatára, megoldások keresésére, 
fókuszban a munkaerő-piaci rugalmassággal. Az értekezés célja még az előforduló 
külföldi vállalati gyakorlatok vizsgálata is, melyek jó példát mutathatnak a hazai 
szervezetek számára. A szekunder kutatás továbbá kitér a nők szervezetben betöltött 
szerepének és a specifikumokból eredő foglalkoztatási nehézségeknek elemzésére is. 
A humán menedzsment folyóiratok rendszeres olvasójaként számos praktikus, valós 
problémákra fókuszáló cikk tartalma kerül beépítésre a munkába. A hazai különböző 
humán konferenciákon, esélyegyenlőségi fórumokon való részvétel tovább erősíti 
bennem a téma iránti érzékenységet és elhivatottságot. 
A primer kutatás módszerének meghatározása – a téma összetett jellegénél fogva, és 
a több szinten (egyéni-vállalati-társadalmi) való megjelenés miatt – nem volt könnyű. 
Számos felmérés elérhető a nők munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatban, azonban 
többnyire csak egy-egy szempontot vizsgálnak, kiragadva egy kis szeletet, de így a 
valós helyzetet átfogóan tükröző, komplex kutatás nagyon kevés. Ezért célom az volt, 
hogy túllépjek ezen, és (a terjedelmi korlátok miatt) a legfontosabb problémákra 
fókuszáljak. 

A kvantitatív jellegű primer kutatatást két kérdőíves felmérés3 adja. Az egyik a nőknek 
mint munkavállalóknak, a másik pedig a szervezeteknek szólt a női foglalkoztatással 
kapcsolatban. A LimeSurvey program segítségével elkészített kérdőívek elektroniku-
sak a minél szélesebb réteg elérése érdekében. A kérdőív összeállítása során célom volt 
mindkét minta számára feltenni a téma szempontjából releváns kérdéseket, témakö-
rönként csoportosítva; azzal a szándékkal, hogy meg tudjam vizsgálni, hogy ugyanarról 

3  Nők a munka világában: https://bismarck.nyme.hu/kerdoiv/index.php?sid=47796&lang=hu, Nők foglal-
koztatása – Családbarát munkahelyek: https://bismarck.nyme.hu/kerdoiv/index.php?sid=46165&lang=hu
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a kérdésről hogyan vélekednek a munkaadók és a női munkavállalók. (1. táblázat) Szá-
mos kutatás irányul már a fenti egyik, vagy másik csoporthoz, és hiányoltam egy olyan 
megközelítést, ahol mindkét oldal véleménye ismertté válik ugyanarról a témáról.

1. táblázat: A két kérdőív kérdéscsoportjai
Munkaadók Munkavállalók

1. Általános kérdések
2. Nők foglalkoztatása
3. Munkahelyi esélyegyenlőség
4. Wlb-politika
5. Családbarát munkahely
6. Gyermekvállalás utáni reintegráció
7. Atipikus foglalkoztatás
8. Vállalati kultúra

1. Általános kérdések
2. Nők – munkavállalás
3. Nők – háztartási munkamegosztás
4. Családbarátság
5. Gyermekvállalás utáni reintegráció 
6. Munka-magánélet egyensúlya
7. Atipikus foglalkoztatás

Forrás: saját készítés

A kérdőívekben szerepelnek nyitott, zárt, szelektív és szűrőkérdések, de megjelenik 
a Lickert-skála, intenzitáskérdés, szótársítási technika és rangsorskála is. (Bércziné, 
1998:65-76)

A mintavétel 2010 júniusától októberéig tartott, az adatfeldolgozás pedig 2010. október 
15-től 2011. június 15-ig. Az eredmények SPSS Statistics 17,0 program segítségével 
kerültek feldolgozásra. 
A módszertant tekintve a 6. keretprogram keretében elvégzett nemzetközi kutatás 
megközelítése adja az alapot. Az elemzés módszere a függetlenség-vizsgálat, melynek 
célja az alapfeltevés (H0) igazolása, azaz a két ismérv egymástól való függetlensége. 
Az ellenhipotézis (H1) az ismérvek összefüggését jelenti, ekkor valamilyen mértékben 
meghatározzák egymást. A minta alapján meghatározható a próbafüggvény értéke: 
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- várható gyakoriság H0 fennállása esetén.
Az így kapott értéket összehasonlítva a kritikus értékkel megállapítható, hogy melyik 
hipotézis fogadható el. 
A kritikus érték meghatározásához két értékre van szükség. Az egyik a szabadságfok, 
amely (s-1)(t-1) képletből adódik, ahol s és t a vizsgált kontingencia tábla sorainak és 
oszlopainak száma, azzal a kikötéssel, hogy s≤t. A másik szükséges érték a szignifikancia-
szint, a vizsgálat megbízhatóságának mértéke. (Ebben az esetben 95% a megbízhatósági 
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szint, azaz α=0,05.) Amennyiben χ2<χ2
krit, az alapfeltevés elfogadható; ha χ2>χ2

krit, az 
ellenhipotézist kell elfogadni. 
Ha az alaphipotézist fogadjuk el, akkor érdemes megvizsgálni, milyen mértékben 
függnek össze az adott ismérvek, ehhez szükséges a függőségi szint meghatározása. A 
két ismérv lehet független egymástól; függvényszerű (sztochasztikus) kapcsolat közöttük 
és teljesen egyértelműen meghatározhatják egymást, azaz függő (determinisztikus) a 
kapcsolatuk. A két véglet (függetlenség, teljes függőség) közötti sztochasztikus kapcsolat 
számszerű kimutatására több asszociációs együttható (Yule, Csuprov, Cramer) 
alkalmas. Ezek közül a legkevésbé megengedő Cramer-mutatóval történik az elemzés: 
ahol χ2 a függetlenség-vizsgálat során meghatározott érték, n a válaszadók száma4, és 

 1
2




sn
C 

.
A mutató értéke 0 és 1 közötti. Amennyiben 0 az indikátor értéke, az ismérvek 
függetlenek; ha 1, akkor a kapcsolat determinisztikus. A 0 és 1 közötti érték mutatja a 
sztochasztikus kapcsolat fokát, amely lehet gyenge (0,3 körül), közepes (0,5 körül) és 
erős (0,8 körül). (Hunyadi et al., 1997:411-487)

4   n általános esetben a minta elemszámát jelöli, azonban nem mindenki válaszolt minden egyes kérdésre
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3. EMPIRIKUS KUTATÁSI EREDMÉNYEK5

3.1. A kérdőívek általános adatai 

A „Nők a munka világában” kérdőívet 801 válaszadó töltötte ki, melyből a teljes 
kitöltés száma6 528 (65,9%). Ekkora teljes válaszadási arányt pozitívnak tartok, hiszen 
e témában általában alacsonyabb a válaszadási hajlandóság a „nőkérdés” érzékenysége 
miatt. Az első kérdéscsoport demográfiai jellemzőkre irányul, melyek célja, hogy a 
válaszadók csoportosíthatók legyenek személyes jellemzőik, életkörülményeik alapján.
 
A családi állapotot tekintve a nők többsége (40,3%) házasságban él, 33,3%-uk 
kapcsolatban. A válaszadók eltérő családi állapota eltérő életkörülményeket jelent, 
ami a munkáról, gyermekvállalásról, wlb-ről adott vélemények széles spektrumára 
ad valószínűséget. Bár a mintabeli nők nagy része házas, a házasságkötések számának 
csökkenése Magyarországon fontos demográfiai probléma. Ezt mutatja, hogy 1980-ban 
még 80 ezer, 2008-ban pedig már csak feleannyi házasság köttetett.7

A válaszadók átlagos életkora 38,9 év; legtöbben (36,6%) a 30-39 éves korosztályba 
tartoznak, mely arra enged következtetni, hogy rendelkeznek már néhány év munkaerő-
piaci tapasztalattal. Ezt nem sokkal követi a 20-29 évesek köre (33,3%), akik pályájuk 
elején járhatnak (mivel a többség felsőfokú végzettségű). Ugyanakkor az ennél idősebb 
korosztálybeliek is válaszadók, ami arra a korábbi feltételezésre utal, hogy a nők 
különböző életszakasza miatt színes és széleskörű válaszok várhatók a más nézőpont 
eredményeként. A kutatásban az életkor és a családi állapot között korreláció mutatható 
ki (értéke 0,271); a 30 év alattiak többsége kapcsolatban él, e felett minden korcsoportnál 
a házas nők vannak túlsúlyban. Ez megerősíti egyrészt azt, hogy a házasodási kor 
későbbre tolódik, másrészt, hogy ennek ellenére a házasság még mindig domináló 
intézmény. Łobodzińska (1995:17) szerint a házasodási kor kitolódását segíti elő a nők 
magasabb iskolai végzettsége, növekvő foglalkoztatása ugyanúgy, mint a kétkeresős 
családok általánossá válása.
A nők lakóhelyére vonatkozó kérdésnél elég egyenletesen oszlanak meg a válaszok, 
ami kifejezetten örvendetes, hiszen így nincs túlsúlyban pl. a fővárosi válaszadók 
száma. A válaszadók négy csoportot képeznek: a legtöbben (30,1%) megyei jogú 
városban laknak, melyet szorosan követnek a budapesti válaszadók (27,6%). Továbbá 
23,3% él városban és 18,9% pedig faluban. Ez feltételezhetően kapcsolatban áll majd az 
életvitellel (pl. háztartási munkamegosztás, gyerekvállalás stb.)
Úgy gondolom, hogy az iskolai végzettsége az egyik olyan befolyásoló tényező, amely 
nagyban meghatározza a munkához való hozzáállást. A nők túlnyomó része (82,4%) 

5   Akutatás eredményeként kapott gyakoriságok, megoszlások és Cramer-együtthatók az értekezésben meg-
találhatók.
6   A kutatás során csak a teljesen kitöltött kérdőívek kerülnek feldolgozásra.
7   Köszöntjük a nőket! Statisztikai tükör (2009/19)
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felsőfokú végzettségű, mely a feleletekben is valószínűleg meg fog mutatkozni.8 
Emellett 17% középfokú és 3 fő (0,6%) alapfokú végzettséggel rendelkezik. 
A nők munkaerő-piaci helyzetének másik fontos befolyásoló tényezője, hogy van-e 
gyermeke. A válaszok megoszlása e tekintetében is kiegyensúlyozott, hiszen a nők 
közel fele (45,3%) édesanya, a többinek még nincs gyermeke. Ez összefüggésben 
állhat azzal, hogy a válaszadók harmada 30 év alatti. Így feltételezhető, hogy az életkor 
és gyermekvállalás összefüggésben van. Ez igazolásra is kerül, hiszen az életkor 
és gyermek léte között közepes, majdnem erős a korreláció (értéke 0,656). A 29 év 
alattiak többnyire gyermek nélkül élnek, és a legtöbb, gyermekkel rendelkező nő 40-49 
év közötti, ami szintén megerősíti a gyermekvállalási kor kitolódását. 
A megkérdezett családos nők esetében az átlagos gyermekszám 1,86; az anyák felének 
két gyermeke van. Ez az érték kedvezőbb, mint a hazai ráta, amely szerint 1,33 a teljes 
termékenységi arányszám (2009).9 Az életkor és gyermekek száma között is közepes 
korreláció áll fenn (értéke 0,318). Míg a 29 év alatti anyáknak leginkább egy gyereke 
van, a 30-39 évesek körében ugyanannyinak van egy, mint két gyermeke, és a 40 évet 
betöltött édesanyáknál többnyire két gyermek jellemző. 
A háztartási munkamegosztásban lényeges, hogy a megkérdezett kivel, kikkel él együtt. 
A nők kétharmada (62,1%) férjével/élettársával él egy háztartásban. 
A párban élő/házas nők esetében az élet-/házastárs iskolai végzettsége meghatározó 
lehet a gyermekvállalás, és a munkaerő-piacra való visszatérés szempontjából egyaránt. 
A férfiak többsége (58%) felsőfokú végzettségű. A pár iskolai végzettsége és a gyermekek 
száma korrelál (értéke 0,211): magasabb végzettség esetén nő a gyermekvállalási 
hajlandóság.
Az élet-/házastárs jelenlegi beosztását tekintve legnagyobb részük (127 fő, 24,1%) 
szellemi foglalkozású beosztott. A felelők másik negyede (124 fő, 23,5%) vezetői 
beosztásban dolgozik. (Közülük 20,2% felsővezető, a többség középvezető (51,6%) és 
28,2% alsóvezető.) Elmondható tehát, hogy a párok iskolai végzettsége és beosztása is 
széles palettát mutat, ami a reintegráció szempontjából meghatározó lehet.
Az egy főre jutó nettó havi átlagkereset meghatározza a családok költségvetését, 
így a munkaerő-piacra való visszatérés szükségességét, gyorsaságát is. A válaszadók 
két nagy csoportba sorolhatók: a legtöbbnél (33,5%) 100000 Ft alá esik ez az összeg, 
és majdnem ugyanennyi háztartásban (32,8%) 100000-150000 Ft közötti összegből 
gazdálkodnak havonta. A feleletek között szélsőséges értékek is megjelennek; van, ahol 
nem éri el értéke az 50000 Ft-ot sem, illetve előfordul, hogy meghaladja a 400000 Ft-ot. 
A nettó átlagkereset és vállalt gyermekek száma között szintén korreláció figyelhető 
meg (értéke 0,191). Bár érdekes, hogy majdnem mindegyik kereset-kategória esetén 
két gyermeket vállalnak, illetve három gyermek legtöbbször 50-99000 forintos nettó 
átlagkereset mellett jellemző; a nettó átlagkereset növekedésével tehát nem nő a vállalt 
gyermekek száma.

8   Számos kutatás van, amely a nők munkához, háztartáshoz való hozzáállását az iskolai végzettség alapján 
elemzi. Valamennyi arra a következtetésre jut, hogy a felsőfokúak véleménye – például a háztartási munka nemek 
közötti megosztást tekintve – egalitárius irányba mutat.
9   Népességfogyás Magyarországon (2011)
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Tehát összességében elmondható, hogy a mintát többnyire házas, harmincas éveiben 
járó, felsőfokú végzettségű nők adják, melynek fele már gyermekkel rendelkezik.

A másik kérdőív („Nők foglalkoztatása – családbarát munkahelyek”) szervezeteknek 
szól. 52 munkaadó felelt valamennyi kérdésre, mely 40,9%-os teljes válaszadást jelent. 
(További 75 szervezet nem töltötte ki teljesen a kérdőívet.) Ennél a megkérdezésnél is 
fontos a válaszadó szervezetben betöltött helye, az érintett demográfiai jellemzői és a 
szervezet sajátosságai. 

A válaszadók szervezeti hierarchiában elfoglalt helyét tekintve három nagy csoportra 
bonthatók: a legtöbben (34,6%) felsővezetők, emellett 30,8% középvezető és 26,9% 
szellemi foglalkozású beosztott. A felsővezetőkön kívül a válaszadók többnyire HR-esek 
(25%), emellett még pénzügyi, kereskedelmi, logisztikai, gazdasági, oktatási-képzési és 
kommunikáció területén dolgozó munkatársak is kitöltők.
A nemek szerinti bontást tekintve, a kitöltők nagy része (75,0%) nő. A nem és beosztás 
között korreláció látható (értéke 0,423): a férfiak többsége felsővezető, míg a szervezetek 
női képviselői között a legtöbben felsővezetők és szellemi foglalkozású beosztottak. 
A válaszadó családi állapota meghatározó lehet a családbarát intézkedésekhez való 
hozzáállásban. A szervezeteket képviselő válaszadók legtöbbje (40,4%) házasságban 
és 30,8% kapcsolatban él. Két-harmaduknak (59,6%) van már gyereke.
A választ adó szervezetek teljes foglalkoztatotti létszáma 1 és 2500 fő között változik, 
átlagosan 356 fő. Az átláthatóság érdekében a létszám alapján mikro-, kis-, közép- és 
nagyvállalkozásokba sorolhatók a szervezetek. Így 11,5% mikrovállalkozásnak minősül; a 
kis-, közép- és nagyvállalkozások közel egyenlő arányban jelennek meg (rendre 23,1%, 
34,6%, 28,8%). Ez valószínű eltérő szervezeti megoldásokat, gyakorlatokat jelent majd.
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma átlagosan 307 fő; a mintában szereplő 
legnagyobb munkáltató 2480 főt számlál. A legtöbb szervezetnél (46,2%) azonban 
nem éri el számuk a száz főt. A részmunkaidős foglalkoztatás 46 esetben jelenik meg, 
legtöbbször (43 szervezetnél) szintén száz fő alatti létszámmal. Az átlagos részmunkaidős 
foglalkoztatotti létszám 26 fő. A teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak 
egymáshoz viszonyított aránya mutatja a részmunkaidő hazai elterjedését is.
A munkavállalók száma jogviszony tekintetében szintén tükrözi a hazai jellemzőket. 
Legtöbbször (átlagosan 268 fő esetében) határozatlan idejű munkaszerződést 
alkalmaznak, míg határozott idejű munkaszerződés ennek negyedénél (átlagosan 76 
főnél) jelenik meg. A kölcsönzött munkaerő átlagosan 20 fő, a legmagasabb előforduló 
létszám 400 fő. A mintában ezt alkalmazó szervezetek többségének száma nem éri el a 
száz főt. 
A szektorok, melyekben a szervezetek megjelennek, lényeges eltérő sajátosságokat 
mutathatnak a nők foglalkoztatásával kapcsolatban. A legtöbb (36,5%) a közszférából 
kerül ki, és majdnem ugyanennyi (32,7%) a tercier szektorban tevékenykedik. Az ipar, 
a kereskedelem és a mezőgazdaság területén működő szervezetek is előfordulnak, így a 
széleskörű válaszokat ez is magyarázza.
A szervezetek tulajdonformáját tekintve szintén változatos a kép. 25,0% állami/
önkormányzati költségvetési szerv, 23,1%-23,1% 100%-ban magyar és 100%-ban 
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külföldi tulajdonú szervezet. Emellett állami/önkormányzati, külföldi többségi, magyar 
többségi tulajdonú vállalat és egyesület is felel a kérdésekre.
Kifejezetten kedvező a települések egyenletes eloszlása is, mert mindegyik formában 
jelennek meg vállalatok. Ennek oka, hogy a regionális jellemzők is lényeges befolyásoló 
tényezők lehetnek. A legtöbben (46,1%) megyei jogú városban, 28,8% a fővárosban, 
15,4% városban és 9,6% faluban folytatja tevékenységét. 

Összességében a mintában többnyire teljes munkaidős alkalmazottakat foglalkoztató 
kis-, közép- és nagyvállalatok szerepelnek, leginkább a közszférából és a szolgáltatások 
területéről. A kitöltők többsége közép- és felsővezető, házas, gyermekkel rendelkező 
nő. 

3.2. Nők – család – munka (EGYÉNI SZINT)

Az irodalomkutatásnak megfelelően, szintén az egyéni szint a kiindulópont. A kettős 
teher két eleme és azok aránya determinálja leginkább a nők munkaerő-piaci helyzetét.

Háztartási munkamegosztás 
A nem fizetett munkával kapcsolatos attitűdök vizsgálatakor elsőként a tipikus háztartási 
teendők megosztása kerül elemzésre, mely rávezeti a válaszadót a témakörben való 
további elmélyedésre. A háztartások többségében a legtöbb otthoni munkát közösen 
végzik, amelyek leginkább a gyermekek óvodába-iskolába vitele, bevásárlás és a 
gyerekekkel való foglalkozás. 
Ezt vizsgálja Pongráczné (2009:95-99) is; kutatása szerint a férfiak a ház körüli 
munkákban és bevásárlásban nyújtanak leginkább segítséget; és megfigyelhető, 
hogy csak a tipikusan női és férfi munkák válnak szét. Ezek ellentmondanak Koncz 
kutatásának (2008c:298), amely szerint a nőkre hárul leginkább a lakás fenntartása, 
élelmezés, ruházkodás, gondoskodás és vásárlás. Ezzel foglalkozik az Economist 
egyik száma10 is, amelyben a nemek közötti háztartási munkamegosztás változását 
elemzik 1960 és 1997 között. E szerint legnagyobb különbség a gyermekprogramok 
szervezésében, a gyermek betegsége utáni szabadság kivételében és bevásárlásban van. 
Utóbbit a saját kutatási eredmények nem igazolják, hiszen sok esetben ezeket a teendőket 
közösen végzik, és általában a háztartási munkák nemek közötti kiegyenlítődésének 
tendenciája érzékelhető. 
Az otthoni feladatokat illetően korreláció mutatható ki a lakóhely és bevásárlás (értéke 
0,130), a kisebb napi takarítások (értéke 0,116), a nagytakarítás (értéke 0,124) és az 
ebédkészítés (értéke 0,144) között. E szerint a bevásárlást többnyire megosztva végzik, 
a nagytakarításra ugyanez jellemző (kivéve a falukban, ott általában a nő feladata), míg 
az ebédkészítés mindenütt többnyire a nők feladata.

10   Women and Work (1998 In Ternovszky, 2005b:21)
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A következő kérdés arra irányul, hogy az otthoni feladatokból milyen arányban 
veszik ki részüket az egyes családtagok. A nők a legtöbb esetben az otthoni munka 
51-74%-át végzik (átlagosan 64,8%-át). A háztartási munkák 25-49%-át végzi élet-/
házastárs (átlagosan 25,7%-át). Ez is igazolja az elméleti részben említett 2/3-1/3-
os nemek közötti háztartási munkamegosztási arányt. Az otthoni munkában más 
személy tevékenysége nem jelentős. 68,9% feleli, hogy a gyermekük egyáltalán nem 
vesz részt benne, és egyéb személy, illetve fizetett alkalmazott jelenléte tulajdonképpen 
elhanyagolható. 
A korrelációszámítás szerint közepes korreláció (értéke 0,301) van a nő iskolai 
végzettsége és a párja háztartási munkában való részvétele között: minél magasabb a nő 
végzettsége, annál jellemzőbb az élet-/házastárs részvétele a háztartási munkákban. 
(Ez ugyanakkor a gyermeknevelési feladatokból való részvételnél nem érvényes.)

A háztartási feladatok kiegyenlítődését jelzi, hogy 68 nő esetében 50-50%-ban történik 
a háztartási munkák elvégzése, ami a résztvevők 12,9%-át jelenti. Emellett azonban 
teljesen szélsőséges esetek is megjelennek: van, ahol a férfiak végzik a háztartási munka 
oroszlánrészét (80-90%-ot) és a nő minimálisan járul ahhoz hozzá, és ugyanez fordítva 
is előfordul néhány családban, tehát ott abszolút érvényesül a konzervatív szemlélet. 
A korrelációszámítás szerint közepesen erős kapcsolat (értéke 0,449) van az élet-/
házastárs iskolai végzettsége és háztartási munkában való részvétele között: 
magasabb iskolai végzettség esetén a férfiak az otthoni munkából is jobban kiveszik a 
részüket. Ezen kívül a lakhellyel is van korreláció (értéke 0,163): az élet-/házastársak a 
városokban és falukban is többnyire 25-49%-ot tesznek hozzá a háztartási munkákhoz, 
a fővárosban a legmagasabb azok aránya, akik nem vesznek részt benne. A lakóhely 
típusa kapcsolatban áll még a nő háztartási munkában való részvételével (értéke 0,166), 
amely szerint mindenütt általában 51-74% jut rájuk, és a gyerek részvételével is (értéke 
0,130), amely azt jelzi, hogy a fővárosban a legnagyobb azon gyerekek aránya, akik 
semmiben nem segítenek, és a település nagyságának csökkenésével nő a gyerekek 
háztartási munkában való részvételi aránya.

A gyermekkel rendelkező nők (228 nő, 43,2%,) számára három, ezt érintő kérdés jelenik 
meg:
1) Egyrészt számukra kiemelkedően fontos, hogy miképp tudják megoldani 
a gyermekfelügyeletet. Ezen nők túlnyomó részének (113 főnek) a gyerekei 
bölcsődében, óvodában, iskolában vannak, ami jelzi ezen intézményekre irányuló 
magas igényt. Az első kérdésnél kapott eredmények – miszerint a férfi általában 
sokkal ritkábban foglalkozik a gyerekekkel, viszi őket óvodába, iskolába stb – itt 
szintén megerősítésre kerül, hiszen mindössze 4 esetben jellemző, hogy ő vigyáz rá, 
és ugyanennyi alkalommal történik mindez megosztva a két szülő között. A családi 
napközik alacsony elterjedését ez a felmérés is igazolja, hiszen csak ketten veszik 
igénybe a gyermekfelügyeletet e módját. Érdekes, hogy mindössze egy nő igényli külső, 
fizetett alkalmazott segítségét. 
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A fenti eredmények teljesen egybevágnak a KSH 2005-ben készült, munka-magánélet 
összeegyeztetésére vonatkozó kutatásának11 eredményeivel is. Aszerint a nők 
közel fele a legkézenfekvőbb megoldással, gyermekintézmények révén oldja meg a 
gyermekfelügyeletet, és minimális esetben (5%) fordul elő az élet-/házastárs segítsége. 
A szorosságvizsgálat szerint gyenge kapcsolat (értéke 0,148) van a nő iskolai 
végzettsége és a gyermekfelügyelet módja között: a végzettség növekedésével nő a 
gyermekgondozási intézmények iránti igény, ami utalhat a munkaerő-piacra való 
visszatérés fontosságára. 

2) A gyermekes nők számára – a háztartási munkához hasonlóan – kérdés, hogy a 
gyermeknevelésben ki mekkora részt vállal. A feleletek tulajdonképpen a háztartási 
munkák megoszlásának megfelelőek, hiszen a gyermekneveléssel járó feladatok 51-
74%-a (átlagosan 64,6%-a) legtöbbször (80 fő) ismét a nőkre hárul. Az élet-/házastársak 
nagyja 25-49%-ot (átlagosan 29,9%-ot) vesz ki ezen feladatokból. 
A szorosságvizsgálat szerint a férfi iskolai végzettsége kapcsolatban van a saját és a nő 
gyermeknevelésben való részvételével is (értékük 0,290 és 0,270). Ez azt jelenti, hogy 
ha az élet-/házastárs magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, a gyermeknevelési 
feladatokból is többet vállal: a felsőfokú végzettségűek segítenek legtöbbet és náluk 
a legjellemzőbb az 50-50%-os gyermeknevelésben való részvétel megoszlása is. Ez 
szintén elmondható a nő gyermeknevelésben való részvételével kapcsolatban is. Ehhez 
kapcsolódik Korintus (2009:65-78) kutatása, amely arról számol be, hogy az unióban 
egyre inkább általános a gyermeknevelési feladatok megosztása a két szülő között, 
egyre több országban ismerik fel és támogatják az apák részvételét. Lényegesnek tartja 
mindezt a munka és magánélet közötti egyensúly megvalósítása érdekében, ahogy azt 
is, hogy legyen meg a választás lehetősége (ne csak munka vagy csak háztartás a két út, 
hanem összehangolásuk is megvalósítható legyen). 
Kapcsolat mutatkozik még a lakóhellyel is: élettárs részvétele a megyei jogú városokban 
a legmagasabb (50%) (korreláció értéke 0,162), a nő részvétele fővárosban és a megyei 
jogú városokban 50%, máshol ennél több (51-74%) (korreláció értéke 0,156), és egyéb 
személy részvételével is (értéke 0,137).

3) A következő kérdés a gyermekvállalás korábbi háztartási munkamegosztásra 
való hatását elemzi. Az érintett családok 11,9%-ában az otthoni munkamegosztás a 
gyermekvállalás után a korábbiakhoz hasonlóan, továbbra is megosztva történik, míg 
közel ugyanennyi családban a gyermekvállalás előtti megosztás marad érvényben. 
Ugyanakkor kb. egyenlő arányban látható pozitív változás (az apa is jelentős segítséget 
nyújt), illetve negatív (ugyanúgy a nőre marad a háztartási munka zöme, így immár 
megnövekedett többletteher nyomja vállukat). Megjelenik egyéb válaszként az is, hogy 
a nők egyedül nevelik gyermeküket, illetve fizetett alkalmazottat vesznek igénybe.
Ennél a kérdésnél szintén korreláció mutatható ki (értéke 0,219) az élet-/házastárs 
iskolai végzettségével: magasabb végzettség a háztartási munkák megosztásával jár.

11   A munkavégzés és a családi kötöttségek összeegyeztetése 2005 (2006:10-11)
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A gyermek elhelyezésével kapcsolatosan gyakran felmerülő probléma a 
gyermekgondozási intézmények (különösen a bölcsődék) hiánya, telítettsége; valamint 
a családi napközik kevésbé ismertsége. Kedvező, hogy bölcsődék és családi napközik 
elérhetők a nők nagy része (79,0% és 73,1%) számára. Közepes korreláció látható az 
intézmények és a lakóhely típusa között, melynek mértéke a bölcsődékkel kapcsolatban 
kifejezetten magas (0,636) és a családi napköziket illetően közepes (0,329).

A reintegrációval kapcsolatban lényeges, hogy a nők a gyermekgondozás ideje alatt 
vállalnak-e munkát, mennyi ideig maradnak teljesen távol a munka világától. Így a 
következő néhány kérdés kifejezetten azok számára szólt, akiket ez jelenleg érint. Az 
érintett 25 nő közül rendszeresen csak 12%, alkalmanként pedig 16% vállal ekkor 
munkát. Tehát a gyermekgondozási idő alatt az érintettek jó része (18 fő, 72%) távol 
van a munkaerő-piactól, kiesik a vállalat életéből, ami a gyermekgondozási szabadság 
lejártával megnehezíti az újbóli munkába állást. Ebben Bálint-Köllő (2008:14) szerint 
meghatározó az iskolai végzettség. Felmérésük alapján a munkát vállaló nők között 
kétszer annyi az érettségizett és diplomás, mint az általános iskolát és szakiskolát végzett 
kisgyermekes anya. Jelen kutatásban azonban nem mutatható ki korreláció az iskolai 
végzettség és gyermekgondozás ideje alatti munkavállalás között. Ugyanakkor a 
beosztással igen, ráadásul közepes erősségű (értéke 0,353).
Továbbá gyenge kapcsolat van a gyermekgondozás alatti munkavállalás és az élet-/
házastárs végzettsége között (értéke 0,124): azok felsőfokú végzettsége mellett 
jellemző leginkább, hogy a nő nem vállal munkát ez idő alatt. Korreláció látható az 
élet-/házastárs beosztásával (értéke 0,160) és a nettó átlagkeresettel is (értéke 0,165). Ez 
utóbbi azt jelzi, hogy rendszeres munkavállalás az 50 000 ft alatti átlagkereset esetén, 
alkalmi munkavégzés az 50-100 000 Ft-os átlagkereset mellett történik, e felett azonban 
a legtöbben nem dolgoznak a gyermekgondozási időszak folyamán. 

Érdemes megnézni, hogy a jelenleg kisgyermekes anyák mit terveznek a gyermekgon-
dozási időszak lejártával. 
A legtöbben (65%) visszamennének korábbi munkahelyükre. Ezt a kérdést a téma 
szakemberei rendszeresen kutatják. Az 1999-ben és 2002-ben publikált kutatások és 
a saját felmérés eredményeit összevetve elmondható, hogy a legtöbben (mindhárom 
vizsgálat során) a korábbi munkahelyre szándékoznak visszatérni.12 Ugyanakkor 
Frey (2005:8) azt tapasztalja, hogy a GYES-en levő, korábban foglalkoztatott nők 
csupán 45%-a tudja ezt megtenni, és 10%-uknak ez nem is célja. Ennek oka, hogy 
újabb gyermeket vállalnak (33,7%), de előfordul a többműszakos munkavégzés, hosszú 
utazási idő, tömegközlekedés hiánya, alacsony kereset, és egyéb családi okok mint 
gátló tényezők. Frey (2005:10) 2002-ben azt is vizsgálja, hogy milyen a kapcsolat a 
lakhellyel. Ennek eredménye, hogy a fővárosi nők kötődése lanyhul leginkább, míg a 
községben élőknél ez az érték alacsonyabb. A jövőre vonatkozó terveknél, az újabb 
gyermeket vállalók leginkább községben laknak. (Debreceni-Komka, 2004:24) Frey 

12   Ezeket megelőzően, 1993-ban a nők fele (50,4%) tervezi a munkahelyére való visszatérést, majd 52,3%-uk 
(1995), 46,4%-uk (1999), és 2002-ben már 45,3%-ra csökken a visszatérést tervezők aránya (Lakatos, 2001b:58, 
Frey, 2002 In Frey, 2005)
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(2005:23-24) rámutat arra az összefüggésre is, hogy a fővárostól a vidéki területek 
felé haladva csökken a visszatérés lehetősége és szándéka. A saját kutatás ezt nem 
igazolja: nincs korreláció a lakóhely és a visszatérés szándéka között. Frey (2005:30) 
továbbá hangsúlyozza, hogy a gyermekgondozási intézmények nyitva tartása és a 
nem hagyományos foglalkoztatási formák segítenék a nőket leginkább (különösen a 
részmunkaidő és rugalmas munkaidő). 
A munkaerő-piaci visszatérést sürgeti, hogy 2005-től engedélyezik a GYES alatti 
rész-, később teljes munkaidős foglalkoztatást. 2007-ben az elmaradó növekvő 
foglalkoztatottság miatt az OECD a következő ajánlásokat fogalmazza meg a magyar 
kormány számára13: egy évre csökkenjen a gyermekgondozási szabadság, emelkedjen 
az apák által kivehető pótszabadság, és a kormány a megtakarított összeget a 
gyermekgondozás költségeinek csökkentésére fordítsa. (Frey, 2009:38-39) 

A legtöbb nő tehát a mindenképpen dolgozni szeretne, azonban fontos kérdés, hogy 
akkor ki vigyáz majd a gyerekére. Érdekesnek találom, hogy a 25-ből 13-an vennék 
igénybe a családi napközit, ami az érintettek felét (52%) teszi ki, és csak 20% jelöli 
meg a bölcsődék, óvodák segítségét. (A korábbi eredmények nem ezt igazolják.) 
Néhány esetben nagyszülő, idősebb testvér figyel a gyermekre, míg élet-/házastárs, 
rokon, fizetett alkalmazott bevonása nem merül fel senkinél sem. 3 nő is említi, hogy 
sajnos nem tudja elintézni a gyermekfelügyeletet, ugyanakkor mikor ennek az okát 
kell megnevezni, nem jelölnek meg semmit. Különös, hogy a gyermekelhelyezéssel 
kapcsolatos tipikus problémákat14 nem jelölik meg akadályként. Frey (2003:111-137) 
kutatása szerint a gyermekfelügyelet megoldatlanságát leginkább a kevés bölcsődei 
férőhely okozza, valamint az, hogy fizetésük alacsony a felmerülő díjak, költségek 
fedezéséhez.

A dolgozó anyák számára a rugalmas munkahelyi időbeosztás óriási kincs. Kedvező, 
hogy a válaszadók harmadánál ez lehetséges. Az eredmények összecsengenek a 
korábbi KSH-felmérés15 eredményével (a nők 65,4%-ának ez adott). A kutatás szerint 
a magyar nők 36,5%-ának általában van rá lehetősége, 28,9%-nak ritkán, és az esetek 
34,6%-ában egyáltalán nem tudják formálni a munkaidőt családi okok miatt.

Záró kérdés, hogy a jelenlegi gyermektámogatási rendszer kedvező változása 
esetén vállalnának-e (több) gyereket. 45,3% pozitív választ ad (125-en biztosan, 
114-en valószínűleg vállalnák), azaz a rendszer reformálása következtében nőne a 
termékenység. 

13   Ennek oka, hogy Magyarországon a kisgyermekes szülők számára folyósított transzferek az OECD-át-
lag háromszorosát teszik ki, melynek eredménye a kedvezőtlen foglalkoztatási adatokban is meglátszik. (Bálint-
Köllő, 2008:3-4) Egy későbbi cikk már egyenesen így fogalmaz: „Ez torz és munkaerő-piaci szempontból kedve-
zőtlen”. (Dózsa-Hermann, 2009:32-33)
14   Nincs intézmény a közelben, nincs elég férőhely, a nyitva tartás nem összeegyeztethető a munkaidővel, 
nem megoldott az oda való közlekedés, magasak a gyermekfelügyeleti költségek.
15   A munkavégzés és a családi kötöttségek összeegyeztetése 2005 (2006:10-11)
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Az életkor előrehaladtával általában csökken a gyermekvállalási hajlandóság. Ezt 
Lakatos (2001b:62) is alátámasztja. Arra az eredményre jut, hogy a nők 30-35 éves 
korukig tervezik a gyermekvállalást. A 15-24 éves nők 14%-a vállalna gyermeket, a 25-
29 évesek 36%-a, a 30-34 éveseknek pedig 67%-a, míg az idősebbek gyermekvállalási 
hajlandósága elhanyagolható. Jelen kutatásban az életkor és gyermekvállalás 
valószínűsége között közepes erősségű a korreláció (értéke 0,344): a 20-29 évesek 
vállalnának leginkább gyereket, ugyanannyi 30-39 éves vállalna, mint ahányan 
valószínű, és 40 év felett többnyire már elutasítják ezt.

A háztartási munkamegosztás tehát kiegyenlítődést mutat, ugyanakkor az otthoni 
teendők kétharmada még mindig jellemzően a nők feladata. A gyermekgondozási 
intézmények szolgáltatásai mellett nő az igény a családi napközikre is. A nők 
többsége a gyermekgondozási időszak alatt teljesen kiesik a munkaerő-piacról, amely 
– különösen több gyermek esetén – megnehezíti a későbbi reintegrációt.

 Nők és munkavállalás, munka szerepe a nők életében 
A fizetett munka szerepe minden ember számára más és más. A nők életében különös 
súllyal bír a fizetett munkához való hozzáállás. 

A válaszadók többsége (81,3%) jelenleg teljes munkaidőben dolgozik, emellett – a 
hazai helyzethez hasonlóan – igen alacsony a részmunkaidőben foglalkoztatottak 
száma és aránya (4,0%). 

A nők munkavállalásának elemzésekor meghatározó, hogy maga a munka mit jelent 
az ember életében. Összességében két, közel azonos nagyságú csoport látható: 242 
fő számára öröm és 271 fő számára kényszer, keserűség a munka. Nyolc kategóriába 
sorolható az 528 válasz; a „szükséges rossz” hozzáállástól odáig, hogy a munka maga az 
élet, öröm, siker a nő számára: 

 A nők 7%-a keserűen nyilatkozik: a munka számukra kizárólag az életben 
maradás feltétele, a létbiztonság. Van, akinek „fájdalmat és megélhetést”16 jelent, 
másnak kötelességet, önuralmat, alázatot. 

 A legtöbb nőnek (44,3%) kizárólag megélhetési forrást nyújt, illetve „az élet 
velejárója, út a jólét eléréséhez”, „Céljaim megvalósítása érdekében egy eszköz”. Ezt 
támasztja alá Tóth (1997:69-77) vizsgálata is, mely szerint a rendszerváltás után 
a magyar nőket leginkább (90%) a pénzkeresés motiválja a munkavállaláskor. A 
diplomások körében ez az arány alacsonyabb, hiszen ötből csak egy nőre érvényes. 
Ternovszky (2005a:17) eredménye szerint csökken az anyagi motiváció mint indok: 
kb. a nők két-harmadára (57%) igaz ez 2005-ben.

 5,9% a szakmai fejlődési lehetőséget látja benne: „Szellemi kapacitásaim 
lekötése”, „szellemi megmérettetés, szakmai kihívás”. 

16   A válaszadók szó szerinti véleményének idézése dőlt betűvel történik.
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 Ennél 13,4% elkötelezettebb, hiszen hivatásuknak tartják munkájukat: „életem 
fontos része: szakmai elköteleződés”.

 4,0% abban a szerencsés helyzetben van, hogy munkájuk egyben hobbijuk is, mely 
során kiélhetik kreativitásukat. Néhányan a következő módon fejezik ezt ki:

– „Szórakozás=munka”
– „(…) kreatív és termékeny időtöltés, önépítés és önmegvalósítás”
– „ „Szeretem csinálni, el sem tudom képzelni, hogy valami mással foglalkozzak”
– „kikapcsolódás a gyermeknevelésből”
 Pozitív, hogy a felelők közel 10%-a számára az önmegvalósítás eszköze. 
 7,0% kifejezetten kihívásnak tartja; egyikük szerint: „Kihívást, fejlődési lehetőséget, 

ahol minden nap tanulhatok valami újat”.
 Jó olvasni annak a 32 nőnek (6,1%) a vélekedését, akik számára a munka a siker 

és öröm forrása, értékteremtés, hasznosság és maga az élet. Ők így vallanak 
erről:

– „olyan tevékenység, mellyel hasznot hozok magam, családom, vagy cégem számára”
– „…értelmes tevékenység, amely során értéket teremtek”
– „a jó érzést, hogy fontos vagyok, jót teszek,(…)”
–  „Nélkülözhetetlen mindennapi elfoglaltságot”
– „Lehetőség, hogy anyagilag hozzájáruljak a háztartáshoz, hasznos tagjává legyek a 

társadalomnak”
– „Jelenleg a munka a legfontosabb része az életemnek. Szeretem a munkámat, és 

olyan színvonalú életet biztosít számomra, amire vágytam.”
– „A szabadságot, azzal foglalkozhatom a munkám kapcsán, amit igazán szeretek 

csinálni.”

Többen foglalkoztak már azzal, hogy a nők munkavállalása mögött mi áll. Köztük 
Molnár (1981:113-117) is, aki négy munkamotivációt17 különböztet meg, és kiemeli, 
hogy azok generációnként, demográfiai jellemzőként, életút-szakaszonként változnak. 
Mind a négy elem tükröződik a saját kutatási eredményekben is. 
A szorosságvizsgálat szerint a munka szerepe összefügg a családi állapottal (értéke 
0,151), a beosztással (értéke 0,152), az élet-/házastárs iskolai végzettségével (értéke 
0,156) és a nettó átlagkeresettel (értéke 0,154). Ezek szerint a házas emberekre jellemző 
leginkább, hogy a munka hivatás, önmegvalósítás életükben. A beosztást tekintve 
ugyanez a középvezetők és szellemi foglalkozású beosztottak esetében mondható el.

A következő két kérdés a munkahelyhez kapcsolódik. A munkavállalók átlagosan 15,2 
éve dolgoznak jelenlegi munkahelyükön. A többség (43,2%) kevesebb, mint 4 éve, de 
előfordul több, mint 40 éves munkaviszonnyal rendelkező nő is. 
A legtöbb nő (64,4%) a mintában szellemi foglalkozású beosztott. A válaszadó nők 
21%-a vezetői pozíciót tölt be, melyből 18,9% alsó-, 56,8% közép- és 24,3% felsővezető. 
Ez is utal rá, hogy a nők legtöbbször középvezetői szinten jelennek meg. 

17   Pénzkereset, önmegvalósítás és alkotás, társadalmi kapcsolatok kialakítása, teljesítményre való törekvés
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A legtöbb vezető (55 fő) kevesebb, mint négy éve tölti be a pozíciót, de vannak olyanok 
is, akik több, mint 20 éves vezetői tapasztalattal rendelkeznek. Az érintettek átlagosan 33 
éves korukban kerülnek vezetői pozícióba (legkorábban 19, legkésőbb 52 évesen).
A női vezetéssel kapcsolatban ki kell térni az üvegplafon-jelenségre. A felmérés szerint 
sajnos a nők több, mint fele (53,4%) nem is hallott még róla, és aki bár hallotta, de nem 
ismeri pontosan, ők is növelik az előbbiek táborát (17,8%). A nők mindössze 18,6%-a van 
tisztában a kifejezéssel. Kedvező, hogy 25,2%-uknál egyáltalán nem jellemző a női vezetői 
pálya során, míg 8,1%-nál teljes mértékben megfigyelhető az üvegplafon érvényesülése.

Érdemes megnézni, hogy mennyire valósul meg az esélyegyenlőség a szervezetben 
a nők mint érintett célcsoport szerint. Kedvező, hogy a megkérdezettek felénél 
érvényesül az egyenlő bánásmód.

A munkahellyel való elégedettség nagyban meghatározza a nők munkaerő-piaci stratégiáját, 
így mindenképpen célszerű megvizsgálni, hogy mi okozza azt. A nők kétharmada 
(64,4%) elégedett jelenlegi munkahelyével, melyet leginkább a munkatársakkal való 
jó kapcsolat idéz elő (50,4%), de a változatos munka, vezetővel való jó kapcsolat és 
megfelelő munkakörülmények szintén meghatározóak. Az egyensúly megteremtése 
mint a disszertáció fő témája 33,9% számára lényeges (5. helyen szerepel). Különös 
ugyanakkor, hogy a rugalmas munkavégzés kevésbé elégedettségi szempont. 
A munkával való elégedettséget számos tényező válthatja ki, és ez az idők folyamán 
változik. Azt gondolhatnánk a korábbi kutatások igazolása alapján, hogy a megfelelő 
jövedelemszint a döntő tényező. Harcsev és Golod (1972 In Molnár, 1981:106) vizsgálata 
szerint is az anyagi szempont (54%) a döntő, melyet a közösséghez való tartozás és a 
társadalmi munkához való hozzájárulás követ. Azonban a saját kutatásban mindössze 
a 7. helyen szerepel. 
2008-ban egy országos kutatásban18 megyénként elemzik a munkával való elégedettséget. 
E szerint Győr-Moson-Sopron megyében kiemelkedően fontos a nők számára a munka 
és magánélet összehangolása (55,6% szerint) és a rugalmas munkaidő (27,2% szerint). 
A saját kutatással összhangban van a kutatásnak azon eredménye, hogy a nők nagy 
része (75,2%-a) szerint a munkatársakkal való jó kapcsolat a lényeges.
Ternovszky (2005a:17) korábbi kutatásában a munkahellyel való elégedettség és családi 
állapot kapcsolatára hívja fel a figyelmet. Arra az eredményre jut, hogy a házas emberek 
elégedettebbek, mely lehet az életkor, a „megállapodottság”, a biztonságot jelentő 
családi háttér okozta nyugalom miatt is. Jelen kutatás is igazolja ezt: a családi állapot és 
munkával való elégedettség között korreláció mutatható ki (értéke 0,149). Emellett 
a beosztással erős a kapcsolat (értéke 0,715): a legelégedettebb női munkavállalók a 
felsővezetők, legkevésbé a szakmunkások.

Ugyanakkor a megkérdezett nők negyede (23,9%) nem elégedett munkahelyével, 
melyet a legtöbb esetben (15,7%) a kevés jövedelem idéz elő, tehát ha megfelelő a 
jövedelemszint, azt gyakorlatilag természetesnek veszik, de annak hiánya már 

18   Nők és férfiak munkakörülményei, Megyék és ágazatok (2008:117-118)
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elégedetlenséget vált ki. Nem sokkal mögötte a vezetői hibák és motiváció hiánya 
szerepelnek. Érdekes, hogy a fő elégedettségi faktorok (kapcsolat a munkatársakkal, 
vezetővel, munkakörülmények) elégtelen szintje nem okoz elégedetlenséget első helyen. 
Említésre méltó, hogy a nem megfelelő beillesztés, nemek közötti különbségtétel, 
tisztázatlan vállalati célok, karrierlehetőség hiánya és kiégés is fokozza az elégtelenséget, 
míg a munka-magánélet egyensúlyát nem említik. 
A korábban említett kutató, Molnár (1981:112-113) úgy véli, hogy a nők munkával való 
elégedetlenségét az otthontól való távolság, műszakbeosztás és rugalmatlan munkaidő, 
egyenlőtlen bérezés, fiziológiai hatások, munkahelyi társas kapcsolatok hiánya, a 
gyermekgondozást megkönnyítő szociális intézmények (óvoda, bölcsőde, üdülés, 
napközi) hiánya okozzák. Ezek a tényezők a saját kutatás során is megjelennek. 

A munkahellyel való elégedetlenség kiválthatja a munkahely-váltást is, mely bizonyos 
esetekben napi bejárással, vagy akár költözéssel járhat. Ezt az összefüggést a kutatás is 
igazolja. Kedvezőbb munkalehetőség esetén a nők fele (50,8%) vállalná az ingázást, ha 
a cég megtéríti az utazás költségeit. A kutatás során közepesen erős kapcsolat (értéke 
0,550) jellemző a munkával való elégedettség és az ingázás között: annak térítése 
esetén az elégedett és kevésbé elégedett munkatársak is vállalnák a bejárást. 
Ha a jobb munkahely lakóhely-változtatással jár, akkor már megfontoltabbak a 
válaszadók. A többség (46,2%) úgy véli, hogy talán vállalná a költözést, de döntését 
más tényezők is befolyásolják. Ezt már többen utasítják el, mint a napi bejárást (32,2%). 
Az elégedettség és lakóhely-változtatás között is közepes erősségű kapcsolat 
jellemző (értéke 0,533): mind a jelenleg elégedett, mind az elégedetlen munkavállalók 
– valamennyi tényező mérlegelése után – lehet, hogy vállalnák a lakóhely-változtatást, 
ha jobb munkahelyre nyílik lehetőség.
Összességében az látható, hogy a válaszadók 14-15%-a jobb munkalehetőség miatt 
gondolkodás nélkül bejárna/elköltözne. E két tényező korrelál számos demográfiai 
ismérvvel, amely részletesen az értekezésben olvasható. 

A nők többsége teljes munkaidőben dolgozik, mely mögött általában megélhetési 
kényszer áll. A válaszadók jórészt elégedettek munkahelyükkel, mely összefügg a 
munkatársi és vezetői kapcsolatokkal, és a munka érdekességével. Elégedetlenség 
főleg a bérezéshez köthető, és a nők kedvezőbb munkalehetőség esetén vállalnák a 
bejárást, esetleg költözést is. A női vezetők – az üvegplafon jelenségnek megfelelően 
–  megrekednek középvezetői szinten. Ugyanakkor a nők fele még mindig nem ismeri 
a kifejezést. 

3.3. Nők a munka világában (VÁLLALATI SZINT)

 Nők foglalkoztatása, nők a munkahelyen 
A szervezetek átlagosan 99 fő fizikai és 111 fő szellemi foglalkozású nőt alkalmaznak. 
A legtöbb nőt foglalkoztató munkaadó 1000 nőt számlál. A női munkatársak száma a 
legtöbbször nem haladja meg a száz főt, sem fizikai, sem szellemi állomány esetében.
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Ismert a jelenség, hogy a szervezeti ranglétrán feljebb haladva csökken a nők száma; 
ezt a felmérés is bizonyítja. Átlagosan 77 szellemi foglalkozású beosztott, 10 alsó-, 7 
közép- és 2 felsővezető nő jellemző a mintában. 

Örvendetes, hogy az üvegplafon kifejezést válaszadók több, mint fele (55,8%) teljes 
mértékben ismeri, de 26,9% nem is hallott még róla. A település formájával közepes 
korreláció látható (értéke 0,410): a fővárosi, megyei jogú városi, városi cégek többsége 
ismeri és tudja, mit jelent, míg a faluban működő szervezetek nagy része nem ismeri. 
Az 52 szervezetből mindössze 5,8% vallja, hogy náluk teljes mértékben felismerhető a 
jelenség, ami kellően alacsonynak mondható. A többség (42,3%) esetében a nők nem 
ütköznek üvegplafonba pályájuk során. Közepes erősségű összefüggés mutatható ki a 
kitöltő beosztásával (értéke 0,370) és a szervezet tulajdonformájával (értéke 0,323): az 
állami/önkormányzati költségvetési szervek esetében érvényesül legkevésbé. 

A női vezetők száma az utóbbi öt évben kétharmaduk esetében nem változott, míg 
harmaduknál növekvő tendencia érvényesül. A SEED kutatása (2006:102) is igazolja 
az emelkedő létszámot: felmérésükben a cégek ¾-énél van női közép- és felsővezető19. 
Powell (1999 In Nagy, 2007:87-90) tíz tényezőt fogalmaz meg, ami meghatározza a női 
felsővezetők számát a jövőben, melyet a válaszadók rangsorolnak. A megkérdezettek 
szerint a magasabb iskolai végzettség magasabb pozíciót is jelenthet, és emellett 
a társadalmi normák, női szerepekkel kapcsolatos felfogás, és az esélyegyenlőség 
előtérbe kerülése is fontos tényezők a női vezetők arányával kapcsolatban.

A női foglalkoztatással és vezetéssel kapcsolatban visszatérő állításokat a mintabeli 
szervezetek is értékelik. E szerint a válaszadók nagyja (59,6%) teljes mértékben 
egyetért azzal, hogy „Minden vezető azonos elbánásban részesüljön, a családi 
kötelezettségektől függetlenül”. Ugyanakkor a nők munkavállalását, vezetői ambícióit 
támogatják, hiszen teljes mértékben elvetik a többi állítást.20 Ez ellentmond Molnárnak 
(1981:135), aki úgy véli, hogy „a nők szakmai előmeneteli esélyei nem éri el a férfiakét”. 
A korrelációszámítás „A nőknek nem lenne szabad a karriert és az anyaságot egyszerre 
vállalni” állítás tekintetében közepes korrelációt eredményez mind a nemmel (értéke 
0,407), mind a beosztással (értéke 0,374). Az előbbit tekintve a férfiak egyetértenek 
vele, míg a nők többsége teljesen elutasítja azt. Ugyanakkor a beosztást illetően a felső- 
és középvezetők utasítják el teljesen, míg az alsóvezetők és beosztottak általában nem 
értenek egyet vele. 

Záró kérdés, hogy összességében milyen előnyöket és nehézségeket említenek a szer-
vezetek a nők foglalkoztatásával kapcsolatban. A kérdés szintén nyílt amiatt, hogy a 
munkaadók maguk fogalmazzák meg a válaszokat. A nők foglalkoztatásának előnyei-
nek tartják az alábbiakat:

19  Horváth,A. et al. (2006:102)
20   „A férfiak elkötelezettebbek a cég iránt, mint a nők”, „Problémásnak tartom, hogy női vezetővel dolgozzak”, 
„A nőknek nem lenne szabad a karriert és az anyaságot egyszerre vállalni”, „Pozitív diszkrimináció kellene a női 
vezetőknek”.
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 Legfontosabb előny az ún. „soft-skillek”, azaz empatikusak, magas az érzelmi 
intelligenciájuk, megértőbbek és kompromisszumkészek és kifinomultabb 
diplomáciai érzékük révén jobban tárgyalnak (23,1%). 

 Többen a nők családi szerepeihez kötik válaszukat:
  „(…)otthonteremtési ösztön munkahelyi megnyilvánulásai”
  „Emocionális és racionális gondolkodás egyvelege”,
  „(…)A családban a rá háruló szerepek miatt jobb szervező, problémamegoldó, 

gyorsabban reagál.” 
 Ezt követően (15,4%) a rugalmasság, alkalmazkodókészség, az új helyzetek 

gyors elfogadása és a figyelem megosztása fontos előny.
 Ugyanannyian (13,5%) gondolják, hogy a pontosan, precízen dolgoznak, mint 

akik szerint nagyobb a teherbírásuk, szívósabbak. 
 11,5% szerint elkötelezettebbek, lojálisabbak a céghez, „belülről motiváltak”. 
 Előny még a megbízhatóság (5,8%), szorgalom, lelkiismeretes munkavégzés 

(5,8%) és talpraesettség, kreativitás (3,8%). 
 7,7% úgy vélekedik, hogy a munka minősége a lényeg, az pedig nemtől független 

(„A jó munkaerő elvégzi a munkát, ha nő, ha férfi. Egyébként „megfelelő embert a 
megfelelő helyre”, nemtől függetlenül.”).

A mérleg másik oldalán a nők foglalkoztatásának nehézségei állnak. A kapott válaszok 
megerősítik a disszertáció témájának fontosságát. 

 A nők foglalkoztatását kísérő leglényegesebb probléma (34,6%) a magánéleti 
és munkahelyi teendők összehangolása. 

 A gyermekekkel kapcsolatos feladatok ellátása, és az ezzel járó bizonytalanság 
szintén nehézséget okoz sok (19,2%) esetben. 
„Gyermekvállalás miatt kieső hosszú idők; gyakorlatvesztés, helyettesítés nehézségei, 
a gyermekvállalás körüli vezetőváltással kapcsolatos huzamos időn keresztül fennálló 
vezetői szerepek elfogadtatása, találgatások a női vezető utódlásával kapcsolatban”

 Közel ennyien (17,3%) jelölik meg a nők fokozott érzékenységét, érzelmi bi-
zonytalanságát is.

 Néhányan (7,7%) megjegyzik, hogy az intrika, pletykálkodás, rivalizálás fontos 
negatívum, és a magánéleti teendőkből fakadó munkaszervezési nehézségek is 
gondot okoznak (3,8%). 

 Ebben az esetben is 7,7% szerint külön a nők foglalkoztatásával kapcsolatban 
semmilyen probléma nem merül fel. 

Közepes korreláció mutatható ki a nők alkalmazásának hátránya és a válaszadó neme 
között (értéke 0,461): a nők nagy része a magánéleti teendőkkel való összehangolást 
tartja nehézségnek, a férfiak az érzékenységet, érzelmi labilitást említik. 

A nők foglalkoztatása tehát számos előnnyel és nehézséggel bír. Kedvező, hogy az 
üvegplafon-jelenséget a legtöbben ismerik, és sajnálatos, hogy a minta is tükrözi a 
megrekedést. Az egyenlő bánásmód irányába mutat, hogy a szervezetek jó része a női 
vezetőket illetően a kvalitásokra, munkára koncentrál, nem családanyaként tekintik 
őket elsősorban. 
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 Munkahelyi esélyegyenlőség 
A nők foglalkoztatását említve sokakban az esélyegyenlőség merül fel elsőként. A 
válaszadók csak alig több, mint fele (53,8%) ismeri az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
törvényeket, és elkeserítő, hogy szervezetek másik fele nem rendelkezik ilyen 
ismeretekkel. Többségük (26,9%) az Esélyegyenlőségi, és Egyenlő bánásmódról 
szóló törvényeket nevezi meg konkrétan. Érdekes, hogy a Munka Törvénykönyve csak 
11,5%-nál jelenik meg. Említik a Ktv-t, Kjt-t, Közoktatási törvényt, az ide kapcsolódó 
EU-s irányelveket, és az Alkotmányt. A SEED esélyegyenlőséggel kapcsolatos kutatása21 
alapján leginkább az Mtk, Alkotmány és az Egyenlő Bánásmódról szóló törvény 
idevágó passzusait ismerik. Ezek után következik a fogyatékos személyek jogállásáról 
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény (2004. évi CXXIII) ismerete.

Az egyenlő bánásmód gyakorlatba való átültetése az igazán fontos. A legtöbben 
(25,0%) a felvétel, javadalmazás, előmenetel során alkalmazzák, és ugyanennyien 
emelik ki, hogy náluk nem jellemző hátrányos megkülönböztetés és diszkrimináció. 
Ez mindenképpen pozitív, hiszen a megkérdezettek negyedéről van szó. 11,5% említi 
az Esélyegyenlőségi tervet és esélyegyenlőségi referens jelenlétét. Az Etikai Kódexben 
írtak betartása, kompetencia-alapú munkakörök biztosítása, humánus hozzáállás 3-3-
3 szervezet esetében tükrözi az egyenlő bánásmód megnyilvánulását. Szintén ennyi 
esetben merül fel, hogy nem biztosítják az egyenlő esélyeket valamennyi munkavállaló 
számára. A korábbi SEED-kutatási eredmények is részben összhangban vannak ezekkel 
(2006:105). Aszerint leginkább a termelésben (4,44), munkabeosztásban (4,29), 
képzésben (4,26), és fizetési politikában (4,20) fontos az egyenlő esélyek biztosítása. 
Ezeket követi a felvétel (4,17), előléptetés (4,14), végül a férfiak támogatása a családi és 
munkahelyi feladatok összeegyeztetésében (3,80).22

Az esélyegyenlőséggel kétségkívül összefügg a gondoskodás és sokszínűség. Úgy 
gondolom, hogy az ezek iránti érzékenység jelenti az esélyegyenlőség alapját, hiszen 
akkor nem a törvények betartása miatt ügyel rá a szervezet, hanem értékként ez 
belülről fakad. A munkavállalókról való gondoskodás a legtöbb szervezetnél (36,5%) 
érték, 28,8% számára kiemelkedően fontos. Véleményem szerint ezek az adatok 
példaértékűek, valószínű már a kérdőív teljes kitöltése is a témában való érzékenységet 
tükrözi bizonyos szinten. 
Közepes erősségű a korreláció azzal, hogy a középvezető milyen területen dolgozik 
(értéke 0,478); e szerint kiemelkedő értéknek a HR-es és az oktatás, képzés területén 
dolgozó látja, míg a pénzügyi szakemberek vélik úgy leginkább, hogy az nem érték 
számukra. 
A sokszínűség már nem ennyire egyértelműen pozitív képet jelez. A legtöbb 
szervezetnél (28,8%) közömbös. Majdnem ugyanannyi (25,0%) számára érték, mint 
amennyi számára nem az (23,1%). 15,4% véli úgy, hogy náluk kiemelkedő fontossággal 
bír. A sokszínűség közepes erősségű kapcsolatot jelez az esélyegyenlőségi törvények 

21   Horváth et al. (2006:122)
22   A szervezetek 1-től 5-ig értékelik, hogy az adott területen mennyire fontos az esélyegyenlőségi szempont 
figyelembe vétele (1: nem fontos, 5: nagyon fontos)
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ismeretével (értéke 0,447): akik számára kiemelkedő érték, ők ismerik a releváns 
törvényeket is.

Fontosnak tartom, hogy az esélyegyenlőség ne csak tartalom nélküli szóvirág legyen, 
hanem írott formában is megjelenjen, a következetes megvalósulás érdekében. A 
legtöbb válaszadó (73,1%) esetében a Szervezeti és Működési Szabályzat foglalja 
magába az esélyegyenlőséget. Ezt követően a Dolgozói elégedettségi felmérések és a 
Képzési terv során nyilvánul meg az egyenlő bánásmód biztosítása (59,6%). 57,7% az 
Etikai Kódexet jelöli meg, és az Érdekvédelemmel kapcsolatos dokumentumok és 
Minőségirányítási politika 50,0% és 48,1% esetében merül fel. A bizonyos szervezetek 
számára kötelező Esélyegyenlőségi terv is megjelenik (34,6%). Az „újabb”, konkrétan 
esélyegyenlőséget célzó dokumentumok kevesebbszer jellemzőek, mely bizonyítja 
alacsonyabb elterjedésüket. Ide tartozik (csökkenő előfordulási sorrendben) a CSR-
stratégia, az Anyabarát projektek, Diszkriminációellenes politika, Fenntarthatósági 
stratégia, WLB-politika, Közszolgálati Szabályzat, Sokszínűségi terv, Diverzitás-
politika is. Elszomorító tehát, hogy korábban azt vallják, hogy fontos a gondoskodás és 
sokszínűség, de mindez írott formában alig jelenik meg.

Ezek ellenére az esélyegyenlőség átfogó értékelésekor a válaszadók majdnem kéthar-
mada (37 szervezet) vallja, hogy érvényesül náluk az esélyegyenlőség a mindennapi 
munka során. 
A válaszok közepes erősségű szorosságot mutatnak a válaszadó családi állapotával 
(értéke 0,397): az egyedülállók és kapcsolatban élők szerint általában érvényesül az 
esélyegyenlőség a cégnél, ennél határozottabban vélekednek a házas kitöltők: szerintük 
az teljes mértékben megvalósul. Szintén közepes erősségű a kapcsolat azzal, hogy a 
munkavállalóról való gondoskodás mennyire érték a szervezetben (értéke 0,435): ahol 
értéket jelent a munkavállalóról való gondoskodás, ott általában vagy teljes mértékben 
érvényesül az esélyegyenlőség is. Ugyancsak közepes kapcsolat mutatható ki (értéke 
0,439) azzal, hogy az érdekvédelemmel kapcsolatos dokumentumok formalizálják 
az esélyegyenlőséget: ahol ez jellemző, ott az esélyegyenlőség általában érvényesül. 

Az esélyegyenlőség további javítása érdekében a legtöbb szervezet (15,4%) nem 
változtatna semmit jelenlegi gyakorlatán, 11,5%-nál most sem jellemző hátrányos 
megkülönböztetés. 7,7% a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával, 
sokszínűség megvalósításával érné ezt el. Ezt követi a családbarát foglalkoztatáspolitika, 
rugalmas munkaszervezés, vezetők hozzáállásának érzékenyítése, nők pozitív 
diszkriminációja és vezetői pozíciókban való magasabb részvétele. Ez is részben 
összecseng a hazai esélyegyenlőségi gyakorlattal.23 

Összességében a cégek 25,3%-a vallja, hogy nem szükséges változtatás, hisz jelenleg is 
érvényesül náluk az esélyegyenlőség, de a többség (31,6%) szerint szemléletváltásra 
van szükség ahhoz, hogy az esélyegyenlőség a szervezeti kultúra részévé váljon. 

23   Horváth et al. (2006:134)
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Elmondható tehát, hogy a szervezetek számára fontos a munkavállalókról való gon-
doskodás, de a diverzitás iránt már közömbösek. A megkérdezettek fele nem ismeri 
a releváns törvényeket, és konkrétan az esélyegyenlőséget tükröző dokumentumok 
ritkán jelennek meg. 

 Családbarát szemlélet 
Mindkét minta családbarát munkahelyekről alkotott véleménye fontos, hiszen ők a fő 
érintettek. 
Több kutató24 elemezte már, hogy a családi életciklus egyes szakaszaiban miként 
alakul a nők munkavégzési szándéka. 

 A felmérésbeli nők túlnyomó többsége (98,7%) szerint teljes munkaidőben dol-
gozzanak a házasságkötés után, még gyermekvállalás előtt. A szorosságvizsgálat 
az általános ismérvek közül kapcsolatot az élet-/házastárs beosztásával mutat 
ki (értéke 0,175): függetlenül a férfi beosztásától, a nő dolgozzon teljes munka-
időben. 

 Ha nőnek olyan gyermeke van, aki még nem iskoláskorú, a legtöbben (65,1%) 
a részmunkaidő mellett teszik le voksukat. Tóth (1997:69-77) kutatása szerint 
1988 óta erősödik a vélemény, hogy az anyának a 6 év alatti gyermek mellett a 
helye, és tíz évvel később már a válaszadók két-harmada gondolja így. Ekkoriban 
ötből csak egy nő véli, hogy mindez nem rombolja a gyerek fejlődését, ami 
arra utal, hogy a nők nagy része bűnösnek érzi magát, ha munkát vállal. A 
korrelációszámítás tekintetében ez a kérdés nincs összefüggésben egy általános 
ismérvvel sem. 

 Jobban megoszlik a vélemény, ha a nőnek a legkisebb gyereke is már iskoláskorú. A 
válaszadók több, mint fele (52,8%) a teljes munkaidőt, míg 45,8% a részmunkaidőt 
részesíti előnyben. Ebben az esetben több tényezővel mutatható ki korreláció. 
Egyrészt az életkorral (értéke 0,215: 20-39 évesek szerint teljes munkaidőben 
dolgozzon az anya, 40 év felettiek szerint leginkább részmunkaidőben), a családi 
állapottal (értéke 0,122: az egyedülálló és kapcsolatban levő nők többnyire a 
teljes munkaidős, a házas és elvált nők a részmunkaidős foglalkoztatás mellett 
voksolnak), továbbá a gyermekek létével és számával (értéke 0,218 és 0,215) is. 
Ez utóbbi azt mutatja, hogy akik még nem szülők, a teljes munkaidős, az anyák 
pedig a részmunkaidős foglalkoztatást preferálják ebben az életszakaszban. A 
gyermekek számát tekintve az egygyermekes anyák teljes munkaidőben, a 2-3-4 
gyermekesek többnyire részmunkaidőben dolgoznának. 

 Az első szakaszhoz hasonlóan, ha a gyerekek már elkerülnek otthonról, a többség 
(97,7%) teljes munkaidő mellett áll. E kérdés és az élet-/házastárs iskolai 
végzettsége között gyenge kapcsolat mutatható ki (értéke 0,240), hasonlóan a 
munka szerepéhez a nő életében (értéke 0,183).

24   Pl. Tóth, 1997:69-77, 2001:489-511; Blaskó, 2005:159-186
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Tóth (2001:493-497) 1988-ban és 1994-ben is elemzi a fentieket. Megállapítható, hogy 
növekedési tendenciát mutat az a vélemény, hogy amikor még nincs gyereke a nőnek, 
teljes munkaidős állása legyen, és csökken a részmunkaidőre voksolók és azok aránya, 
akik szerint nem kell munkát vállalni. 

Több korábbi kutatás is kitér az otthoni és fizetett munka kapcsolatára, következményeire, 
melyet a disszertáció is elemez az ezzel kapcsolatos állítások értékelésén keresztül. 
A válaszadók leginkább azzal értenek egyet, hogy „Az a helyes, ha a férj és a feleség 
is hozzájárul a családi jövedelemhez” és „A dolgozó anya is van olyan jó anyja 
gyermekeinek, mint aki nem vállal munkát”. Ez megerősíti a kétkeresős családok 
általánossá válását. Tóth (1997:73) korábban arra az eredményre jut, hogy a háztartási 
munka lehet önmegvalósítás; ez az érték ebben a felmérésben magasabb, tehát jobban 
elismerik ezt a válaszadók. Továbbá arra a kapcsolatra is rávilágít, hogy minél idősebb 
a válaszadó, illetve minél alacsonyabb az iskolai végzettsége, annál valószínűbb, hogy 
elfogadja ezt az állítást. A saját kutatásban nem látható korreláció a végzettség és a 
vélemény között. Pongrácz-Murinkó (2009:111) nemzetközi kutatása szerint legnagyobb 
mértékben (55,1%) a magyar nők értenek leginkább egyet az állítással a többi országhoz 
képest.
A saját felmérés eredményei alapján szintén elfogadott, hogy egy nő kereső munkával 
anyagi függetlenséghez juthat. Ezt ugyancsak vizsgálja Tóth (1997:73) az 1994-es 
kutatásában: a válaszadók harmada ért csak egyet vele, míg más volt-szocialista 
országokban 60-70%-os az elfogadás aránya. Tehát ma már nyitottabbak a nők e 
tekintetben. 1994-ben és 1998-ban is elemzi Tóth (2001:498), hogy a háztartási munka 
is lehet önmegvalósítás, és növekvő tendenciát tapasztal. Az iskolai végzettséget 
tekintve a 8 osztály alatti vagy 8 osztállyal rendelkezők fogadják ezt el legnagyobb 
mértékben (72%, 73%), és legkevésbé a főiskolát végzettek (37%, 28%). Jelen kutatásban 
is érvényesül e tendencia: az alapfokú végzettségűek 67%-a, a középfokúak 47%-a és a 
felsőfokú végzettségűek 41%-a ért egyet az állítással. 
„A nőknek nem kell társuk beleegyezését kérni ahhoz, hogy mire költsék keresetüket” 
állítást illetően Pongrácz-Murinkó (2009:110) nemzetközi kutatása szerint messze a 
magyar nők között jellemző a legnagyobb mértékű egyet nem értés (28,2%), a többi 
országnál ez 0,9-12,1% között mozog. Ez is megerősíti a hazai tradicionális szemléletet. 
Ugyanezt a konzervatív felfogást igazolja Borbíró et al (2007:13-14) is a közép-kelet-
európai országokat vizsgálva.
2,88 pontot ér „A család élete megsínyli, ha a feleség teljes munkaidőben dolgozik” állítás. 
Tóth (1997:74) felmérésében a nők 66%-a, a férfiak 60%-a ért vele egyet, tehát a nők 
ezt jobban erősítik. 1988-ban, 1994-ben és 1998-ban is elemzi ezt. Mindhárom évben 
átlagosan a nők 60%-a fogadja el; és nagyobb mértékben az alacsonyabb végzettségűek, 
míg a felsőfokú végzettségűek kevésbé osztják ezt. (Tóth, 2001:499) A saját kutatásban 
a teljes egyetértők aránya 19%; és nincs korreláció a végzettséggel. 
A kétkeresős családok elfogadottságát szintén alátámasztja, hogy csak férj a 
kenyérkereső állítást ötből mindössze 1,99 pontra értékelik.
A korrelációvizsgálat alapján az életkor és az iskolai végzettség korrelál az állításokkal, 
mely az értekezésben részletesen olvasható. 
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Egyre többször hallani a családbarát munkahely kifejezést. De vajon mit jelent ez a 
nők számára?

 Legtöbben (34,8%) a rugalmas munkaidő-beosztást csatolják hozzá. Így 
lehetőség van a munka átszervezésére; alkalmazkodóképesség és kiszámíthatóság 
jellemzi.

– „rugalmasan alkalmazkodik az élet adta problémák megoldásához, közösségi 
programokkal segíti dolgozóinak beilleszkedését, illetve családjaikkal együtt 
részvételek a cég közösségében”

– „a nők számára 4 vagy 6 órás részmunkaidő lehetősége, ne legyen negatív tényező, 
ha beteg gyermek miatt kell táppénzt igénybe venni, a nők munkaidő beosztása 
igazodjon a gyermek intézmények nyitva tartásához, távmunka lehetőség biztosítása”

 A megkérdezettek negyede (22,2%) számára legfontosabb, hogy – mivel össze 
tudják hangolni teendőiket – lehetőséget nyújt a minőségi családi életre.

–  „ha intézendő családi feladatát „megtorlás nélkül” intézheti”
–  „figyelembe veszik, hogy munka után, mellett, alatt a család ugyanolyan fontos az 

ember életében, mint a kereset, a munka, és humánusabb hozzáállást feltételezek, 
ha bármilyen akadály, betegség, vagy fontos program miatt lennék távol a 
munkahelyről.”

– „ahol a gyerekem nem szenved hátrányt a munkahelyem miatt”
 Harmadik az atipikus foglalkoztatás (13,4%), melynek előnye az „átszervezhető 

feladatvégzés.
 Közel 10% számára a családbarát intézkedések teszik azzá a munkahelyet.25

– „Váratlan helyzetekben legyen lehetőség rugalmasan alakítani a munkahelyi 
kötöttségeket (munkaidő, ebédidő, szabadság, táppénz), feltéve, hogy a dolgozóban 
is megvan a szándék, hogy munkahelyén a tőle telhető maximálisan teljesítsen.”

– „optimális feltétel- és lehetőségrendszer a gyermekvállaláshoz és neveléshez”
 Többen (8,0%) kiemelik a vezetők részéről jelentkező toleráns és empatikus 

viselkedést, az elfogadó szervezeti légkört.
–  „az átlagosnál humánusabb, emberközpontúbb munkahely”
–  „(...)ha beteg a gyerek nincsenek táppénz után „burkolt szankciók” ”
–  „bizalmon alapuló munkakapcsolatok,(…) toleráns vezetés”
 Ösztönzi a gyermekvállalást, tekintettel van a nő anyai mivoltára (5,3%): 
– „a munkahely figyelembe veszi, hogy beosztottja anya, és lehetőséget ad neki arra, 

hogy jó anya is maradhasson”
–  „ösztönzi az apákat a gyereknevelésben részvételre, nem feledkezik meg a 

támogatásokban az alternatív családmodellekről (pl. szivárványcsalád)”
– „Figyelembe veszi az anyai szerepekhez kapcsolódó nehézségeket”
 A szabad esték, hétvégék, kevés túlóra 1,5% számára családbarát ismérv. 

25   Például gyermekmegőrző, céges bölcsőde, óvoda, szabadságolás, család meghívása céges rendezvényekre, 
támogatások, kapcsolattartás az otthon levő kismamákkal, baba-mama szoba, munkaidő-kedvezmény gyereke-
sek számára, gyermekápolási táppénz, adókedvezmény.
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 1,3% a nyugalmat, kiegyensúlyozottságot és kevesebb stresszt jelöli meg.
 –  „Család és munka – egyik sem megy a másik rovására, lelki nyugalom mellett 

mindkettő biztosított.”
 0,9% szerint nincs előnye a családbarát szolgáltatásoknak. 

Frey (2002 In Debreceni-Komka, 2004:22-31) kutatása szerint a családbarát munkahely 
ismérvei egybevágnak a saját felmérésben jellemző ismérvekkel. Szintén elmondható ez 
a Hewitt Associates Legjobb munkahely felméréséhez26 kapcsolódóan is: a családbarátság 
már tágabb kategóriát jelent, így a munkavállaló-barátság helytállóbb kifejezés.

Pozitív, hogy a nők kétharmada (66,3%) a mostani munkahelyét családbarátnak tartja, 
és „mindössze” 26,7% nem gondolja így. Közepes erősségű kapcsolat van a munkahellyel 
való elégedettség és annak családbarát jellege között (értéke 0,573): az elégedett 
munkavállalók nagy részénél (81%) a munkahelyükre illik a családbarát jelző is. 
Mindenképpen fontos megnézni, hogy mi alapozza meg e véleményeket. 

 Akik úgy vélik, hogy munkahelyük családbarát, legtöbben (26,3%) a rugalmas 
munkaidő, saját időbeosztás miatt gondolják.

 Az összehangolt magánélet (16,5%) jelzi, hogy valóban érték ez a nők 
számára.

–  „A nők nem félnek bevallani, hogy gyereket szeretnének, és a cég minden téren 
támogatja is ezt. Akinél megoldható, az terhesség alatt illetve után is dolgozhat 
otthonról, részmunkaidőben.”

–  „humánus, figyelembe veszi a családi érdekeket(…)”
– „a vezetés és a kollégák is fontosnak tartják a család jó működtetését, amiért bizonyos 

keretek között hajlandóak kompromisszumokat kötni egymással”
– „a család miatti távollétet – pl. orvosi vizsgálatra viszi várandós feleségét…stb. – 

nem róják fel, persze ezzel nem élhet vissza senki”
 A rugalmas vezetők és megértő munkatársak is lényeges tényezők (7,6%).
–  „négygyermekes családanya által vezetett szervezeti egységben működünk, ahol 

a munka határidőben történő teljesítése az elsődleges cél, a munka hatékonysága 
fontosabb a munkahelyen eltöltött időnél”

–  „(…)itt „egyenrangú félnek” néznek”
– „mert a vezető belátó és jóindulatú, a munkatársak elfogadóak, segítőkészek”
 Az elérhető atipikus foglalkoztatási formák (6,8%) jócskán megkönnyítik a 

reintegrációt.
 A családbarát szolgáltatások, juttatások (4,9%) miatt.
 Vannak, akik a munka minőségi elvégzésére teszik a voksukat, nem pedig az 

ott töltött időre (1,7%).
– „a vezetőséget a teljesítmény érdekli + a korrekt tájékoztatás, együttműködnek 

velem”
– „Vezetői szemlélet: A feladat elvégzése fontosabb, mint a munkaidő betartása”

26   Sári (É.n.): Családbarát munkahelyek – a gyakorlatban
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Akik nem tartják családbarátnak munkahelyüket, az alábbi tényezőket emelik ki:
 Sok túlóra, műszakozás, hétvégi és esti munkavégzés, sok stressz az oka 

(7,0%):
– „Hivatalosan 8 órát dolgozom, de van, hogy 12-16 is egy nap”
– „A munkaidő rugalmassága azt jelenti, hogy este bármeddig…”
 A rugalmatlanság, kötött munkarend (5,9%) miatt.
 Dobogós helyen szerepel (4,5%), hogy gépként tekintik őket, akiknek nincs 

magánélete:
–  „mert nem tolerálják akár a gyerek-, akár az én betegségemet”
– „mert stresszelnem kell attól, hogy megbetegszik a gyerekem”
– „(…)csak ritkán tolerálják az egyéni szükségleteket, ritmusokat,”
– „Mert egyáltalán nem számít a munkahelyen, hogy a dolgozók magánéletüket 

hogyan oldják meg a munka mellett!!!”
 A családbarát intézkedések hiánya miatt (2,8%): az interjún rákérdeznek a 

gyerekvállalásra, -gondozásra, magánéleti célokra stb.
 A vezetői hozzáállás, profitorientáció akadályozza leginkább, illetve az atipikus 

foglalkoztatási formák alkalmazásának hiánya (2,3%):
– „Nem tűrik meg a családi problémákkal küzdő nőket.”
– „Sok feszültség a kollégák-kollégák, és kollégák-vezetők között. Autokratikus 

vezetés, mindenben a rosszat keresik, a jót nem látják.”
–  „csak főnök függő a dolog, szervezeti szinten nincs erre stratégia”
– -„Mert csak a főnököm gyerekének családbarát, másnak nem.”
– „(…)volt már kérésünk a munkaidő rugalmasabbá tételével kapcsolatban, amit 

pusztán a (nem jogos) bizalom hiánya miatt nem engednek”

Úgy gondolom, hogy egy munkahelyen fontos a családbarátságot szolgáló intézkedések 
kezdeményezésének lehetősége. Közel a nők felének nincs lehetősége kedvezőbbé tenni 
a munkahelyüket ilyen intézkedésekkel. 11,7% vallja csak, hogy náluk ez érvényesül. 
A munkahellyel való elégedettség és e lehetőségek között is korreláció figyelhető meg 
(értéke 0,219): azok a munkavállalók, akik nem elégedettek munkahelyükkel, számukra 
egyáltalán nem adott, hogy intézkedések bevezetését kezdeményezzék. 

Összességében elmondható, hogy a kétkeresős háztartások teljesen általánosak 
és a dolgozó nők is teljes értékű anyák a megkérdezettek szerint. A családbarát 
munkahelyek az elégedettséggel összefüggenek. Sajnálatos, hogy a többségnek 
nincs lehetősége kezdeményezni ezt javító intézkedéseket. 

A szervezetek családbarát munkahelyről alkotott véleménye kiemelkedően fontos. Sok 
esetben már az sem egyértelmű, hogy kiknek szólnak ezek az intézkedések. Legtöbben 
egyrészt a kisgyermekes szülőket (75,0%), illetve a nőket (65,4%) említik. A válaszok 
közepesen erős kapcsolatot mutatnak a válaszadó beosztásával: az alsóvezetők a 
fiatalokat (értéke 0,458), a szellemi foglalkozású beosztottak többnyire az időseket 
(értéke 0,460) tartják célcsoportnak. 
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A családbarát szemlélet nem eléggé ismert és alkalmazott a jelenlegi hazai gyakorlatban. 
Vajon mit tehet ennek javítása érdekében a kormányzati szféra, a vezetők és a humán 
menedzsment? 
Az állammal szembeni elvárások a következők:

 Legtöbben (30,8%) a megfelelő törvényi háttér és szabályozás megalkotását, 
jogalkotás racionalizálását, jogszabályi keretek finomítását tartják a 
legfontosabbnak. 

 Többen kiemelt hangsúlyt helyeznek a foglalkoztatási és adózási szabályok, 
valamint a szociális juttatási rendszer kialakítására. 

 A szervezetek támogatása, családbarát intézkedések bevezetésére kedvezmények 
(járulékcsökkentés, adókedvezmények) nyújtása, kedvezőbb foglalkoztatási 
feltételek megteremtése, részmunkaidő támogatása és a releváns képzés 
elérhetősége is fontos. (13,5%). 

 5,8% jelöli meg a szemléletváltás és példamutatás szükségességét, a PR szerepét, 
családok támogatását és számukra perspektíva nyújtását, családtervezés 
támogatását, kiszámítható gyermekvállalást, gyermekgondozási intézmény 
rendszer fejlesztését.

 Egy esetben jelenik meg az erkölcsi elismerés, auditrendszer kialakítása.
A vezetőktől elvárt feladatként jelölik meg a következőket:

 Leginkább a családbarát intézkedések támogatását, azok szervezetre szabását 
és konkrét megvalósítását várják el (25,0%) tőlük. 

 A programok finanszírozása, a munkába való visszatérés megkönnyítésére 
oktatás, képzés megszervezése, egyedi ötletek kidolgozása szintén elsősorban az 
ő feladatuk. 

 Ezt követi, hogy vezető vegye figyelembe a munkavállalók egyéni igényeit 
(19,2%). 

 15,4% a törvények betartatását, támogatási lehetőségek kiaknázását tartja fon-
tosnak.

 A vezető részéről megjelenő tolerancia, érzékenység, nyitottság, előnyök felis-
merése, téma iránti elkötelezettség a lényeges, nem csak a munkavégzés 13,5% 
szerint.

 9,6% a rugalmas munkavégzés feltételeinek megteremtésében, 3,8% a szemlélet-
váltásban, példamutatásban látja a vezetők feladatát. 

A humán szakemberek helyezzenek hangsúlyt az alábbiakra:
 Legtöbben (32,7%) javaslatokat, ötletelést, programok konkrét kidolgozását és 

megvalósítását várják el. 
 Vegyék figyelembe a munkavállalók igényeit és képviseljék érdekeiket, a 

háttérből támogassák a menedzsment döntéseit, a releváns juttatásokat és 
képzéseket, támogatásokat, és formalizálják ezeket (21,2%).

 Elvárás, hogy a vezetőket felkészítsék, érzékenyítsék (9,6%).
 Kommunikálják az intézkedéseket a dolgozók felé (7,7%).
 A nyitottság, tolerancia kerül az utolsó helyre (5,8%). 

A válaszok és a szervezet tulajdonformája között közepes erősségű kapcsolat áll 
fenn (értéke 0,442). Az állami/önkormányzati szervek, külföldi többségi tulajdonú és 
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100%-ban külföldi tulajdonú vállalatok szerint a javaslattétel, végrehajtás a feladatuk; 
az állami/önkormányzati és 100%-ban magyar tulajdonú vállalatok a munkavállalók 
igényeinek felmérését, munkavállalók képviseletét; míg a magyar többségi tulajdonú 
vállalatok a kommunikáció fontosságát várják el leginkább. 

A családbarát vállalati intézkedések hozadéka több szinten megjelenik. 
Társadalmi szinten: 

 A legtöbb szervezet szerint az elégedettebb társadalom, „morálisan fejlettebb 
közösségek”, több lelkileg egészséges és kevesebb mentális problémával küzdő 
ember, kevesebb frusztrált dolgozó a hozadék. Kedvező születésszámokhoz vezet 
társadalmi szinten és hosszabb távon a munka-magánélet megfelelő arányára való 
odafigyelés, akárcsak az atipikus foglalkoztatás lehetősége, a gyermekgondozási 
szabadság és intézményrendszer, a háztartási munkák egyenlőbb elosztása is.27 

 Ezt követően olyan demográfiai előnyöket emelnek ki, mint pl. a csökkenő öre-
gedés és halálozás. 

 Többen kihangsúlyozzák, hogy mindez kiegyensúlyozott családokat eredményez 
(„Erősítheti a családokat, a társadalom alapját.”, „elfogadott értéke lesz újra a 
családnak”), és így több értékes munkaerő áll rendelkezésre. 

 Emellett pozitívum, hogy javul az általános egészségi állapot, a nemzet 
egészségesebb és kevesebb a táppénzre, egészségügyre fordított kiadás. 

 Gazdasági szempontból alacsonyabb a munkanélküliség, magasabb a GDP, a 
munkaerő utánpótlása kedvezőbb, a nők munkahelyi pozíciója stabilabb és a 
munkavállalók lojálisabbak.

Szervezeti szinten: 
 Az elégedettebb munkavállaló jobban teljesít, kevesebb a hibázás, jobb a 

koncentráció, magasabb a termelékenység, összetartóbb és lojálisabb a csapat, 
kedvezőbb a munkahelyi légkör. 

Egyéni szinten: 
 A munkavállalók érzelmi, lelki biztonságot kapnak általa, ami nyugodtabb 

életet, stabilabb személyiséget, kevesebb bizonytalanságot hoz és hosszú távú 
tervezést tesz lehetővé.

 Könnyebb összehangolni a munkát és magánéletet, melynek eredménye a „ki-
egyensúlyozott családi élet, boldog gyermekek, akik nem üzenőcetliről ismerik a 
szüleiket”. 

 A munkát tekintve lelkesebben dolgoznak, jobb a munkahelyi hangulat, na-
gyobb a teljesítmény, jobb a koncentráció, őszintébb a kapcsolat, hiszen nem kell 
eltitkolni a felmerülő nehézségeket. A fentieket erősíti Dara (2009a:89) válságke-
zelési kutatásának eredménye is, mely megerősíti, hogy a megtartásban kiemelt 
szerepe van a munkavállalók erkölcsi megbecsülésének, a kihívást jelentő felada-
tok és anyagi megbecsülés mellett.

27   How do Europeans feel about demographic change? Replies to Commission’s Green Paper underline 
importance of work-life balance (2006:13-14)
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Benda (2008) is összefoglalja a családbarát munkahely pozitívumait, ami összecseng a 
kapott eredményekkel. Egyéni szinten a nők foglalkoztatása a gyermekvállalás miatt koc-
kázatos. Mivel a biztonságos családi háttér pozitív hatással van a munkára, az alkalmazot-
tak partnerként történő kezelése versenyelőny lehet a szervezet számára. E szemlélethez 
alapfeltétel a HR vezetők elkötelezettsége, eredményes külső és belső PR és kommuniká-
ció. Társadalmi szinten egészségesebb nemzedéket jelent, ami a népességfogyás és romló 
demográfiai mutatók korában kedvező lenne. 

A fenti előnyök ellenére mégsem elterjedt a családbarát vállalati politika Magyarországon, 
melynek gátló tényezői is minden szinten megjelennek. 
Társadalmi szinten: 

 A legtöbb szervezet a szemléletváltásban látja a legfontosabb akadályt, melyet 
a problémára való érzékenység hiánya, a jelenlegi gondolkodásmód, az avitt 
társadalmi normák és a sztereotípiák is nehezítenek. Úgy gondolom, hogy a 
társadalom még nem érett erre. 15,4% szerint ez nem prioritás, hiszen:

– „munkahelyteremtés a fő cél, az, hogy milyen, odáig még nem jutottunk”
– „szép szóvirágok, de nulla cselekvés”
– „5-6 évente változó gazdasági koncepciók, ami egy 20-30 éves családi életciklust 4-6 

alkalommal is krízisbe vihet”
– „nem elterjedt és elfogadott ez a nézet, a piacgazdasági szemlélet nem teszi lehetővé 

a magánélet figyelembe vételét a munkavégzésnél”
 Akadály még a rugalmatlan bürokrácia és visszaélések is. 
 Gátló tényező a korlátozott pénzügyi forrás, a jelenlegi gazdasági helyzet (melyet a 

válság még inkább kiélezett), és úgy vélem, hogy a családbarátság ilyen körülmények 
között nem prioritás. 

 Felmerül, hogy maga a változtatás folyamata nehéz, ugyanakkor néhányan pont 
azt jelölik meg, hogy tulajdonképpen nincs nehézség, mert hosszú távon csak 
eredményeket hoz a szemlélet. 

Szervezeti szinten: 
 A munkaadók negyede a gyakorlati megvalósításban látja a legnagyobb akadályt 

(pl. gyermekvállalók szabadságának megszervezése, visszaélések kivédése, az 
„egyedülállók, gyerek nélküliek hozzáállása, „megkülönböztetése”, az „erőforrások 
kevesebbek, munka ugyanannyi vagy több”).

 Többük szerint nem a konkrét megvalósítás a nehéz, ők a szervezeti kultúraváltás 
szükségességét hirdetik: 

–  „(…)és még nem minden szervezet ismerte fel a befektetés mögött rejlő előnyöket”
– „nyűg”, és nem érdekli a vezetőket a beosztottak lelke, magánélete, nem ismerik fel a 

magánélet-munka harmóniájának a teljesítőképességre gyakorolt hatását”
– „problémaérzékenység hiánya, HR-tőke szemlélet hiánya, társadalmi felelősség 

hiánya, megrögzött sztereotípiák túlsúlya (nemekről, családról), magánélet túl szűk 
értelmezése (csak családosok, v még rosszabb: kisgyermekes nők)”

Egyéni szinten: 
 A legtöbben úgy vélik, hogy a munkavállalók számára a munka az elsődleges, 

mert rá vannak utalva. 
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 Többen az irigykedést, megkülönböztetést említik. 
 Emellett felmerül a munkavállalók hozzáállása („egyéni igények megfogalmazásának 

nehézkes felvállalása, pedig igaz az, hogy „néma gyereknek anyja sem érti a szavát”), 
és a „nemi, családi sztereotípiák rögzültsége, félelem az új dolgoktól, önsorsrontó 
hajlam (fél a jótól)”. Egy vélemény szerint: „mivel a társadalomban ez nem terjedt 
el, egyéni szinten nehéz tenni érte”.

A Családbarát Munkahely Díj mint kezdeményezés fő célja, hogy felhívja a figyelmet 
a családbarátság előnyeire, így a szemléletformálásban részt vegyen. Mindössze 34,6% 
van tisztában azzal, hogy mit is jelent valójában a Díj, míg 44,2% egyáltalán nem is 
hallott róla. 
A Díj ismerete korrelál azzal, hogy a szervezet ismeri-e az esélyegyenlőséget érintő 
törvényeket (értéke 0,594): akik ismerik a törvényeket, a Díjat is ismerik és a 
törvényeket nem ismerők többnyire nem hallottak a Díjról sem. Szintén közepes 
szorosság mutatható ki azzal, hogy a válaszadónak van-e gyermeke (értéke 0,434): a 
gyermekesek ismerik inkább. 
Ennél is elszomorítóbb, hogy az 52 szervezet közül mindössze egy pályázott rá! A 
(nem) pályázás mögött meghúzódó okok között szerepel, hogy a többség (28,8%) nem 
ismeri a Díjat. Több szervezetnek ez nem prioritás, így nem is szentelnek rá időt. 
Néhányan a vezető érdektelenségében látják ennek okát28.

A Díj odaítélése értékeli a példaértékű vállalati gyakorlatot, melynek hatásai társadalmi, 
szervezeti és egyéni szinteken az alábbiak: 
Társadalmi szinten: 

 A legtöbb szervezetnek a jó gyakorlat elismerése, ugyanakkor néhányan 
„csodabogárnak tekintik, mosollyal jutalmazzák”, és kiemelik, hogy csak elvi 
elismerés, aminek jelentősebb hatása nincs. 

 Többen említik, hogy a Díj kommunikálása nem megfelelő.
Szervezeti szinten: 

 A legfontosabb, hogy (el)ismertté teszi a szervezetet, ami növeli a dolgozók 
teljesítményét is. Az egyik szakember szerint: „önmegerősítés, arra vonatkozóan, 
hogy jó úton járunk az egyenlő esélyek biztosítása terén, vonzó a munkahelyünk”. 

 Van, aki úgy véli, hogy nincs semmi jelentősége, csak formaság.
Munkavállalók számára is büszkeséget jelent, így lojálisabbak a céghez:

 – „reményt, hogy valóban jó helyre jött az illető”
 – „Büszke a munkahelyére, szívesen dolgozik itt”,
 – „saját munkavállalónak „jó munkahelyen vagyok”, mások pedig itt szeretnének 

dolgozni”.

A családbarát gyakorlatokról látható példák a legtöbbjük (40,4%) számára motiválóak, 
15,4% esetében kimondottan követendő. A válaszok és kitöltő neme között közepes a 

28   „…nem hiszem, hogy vezetőink „boldogok” lennének ettől a díjtól, valószínűleg nem is érdekli őket”, „vezető 
nem tartotta fontosnak a címet, nem attól függ a Családbarátság.”
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korreláció (értéke 0,436): a nők jobban egyetértenek azzal, hogy nagyobb a szerepe a 
motivációban.
A családbarát intézkedések a szervezetek többségénél (55,8%) kedvezően hatnak a 
munkavállalók megtartására, 30,8%-nál kimondottan elősegítik azt. A családbarát 
intézkedések további hozadéka, hogy pozitívan hat a munkaadói márkára is: a szer-
vezetek 75%-a esetében javítja azt. 

A családbarát szemlélet jövője Magyarországon a szervezetek negyede (28,8%) 
szerint lassú, de fejlődő tendenciát jelez. 25,0% bizakodóbb, ők optimistán tekintenek 
a jövőbe és bíznak a pozitív folyamatokban. Ugyanakkor ettől eltérő, kevésbé pozitív 
álláspontok is jellemzőek:

 Sokan (17,3%) úgy látják, hogy nagyon messze vagyunk még a fejlődéstől, hiszen 
csírái sincsenek meg e szemléletnek hazánkban.

 7,7% szerint a nagypolitikától függ, és a folyamat túladminisztrált.
 Kifejezetten pesszimisták néhányan: „sehogy. Mindenki a saját érdekét tartja 

szem előtt az embertársai nem számítanak.” (7,7%).
 Már elindult egy nagyon lassú fejlődés, de ugyanakkor szemléletváltás, beideg-

ződések legyőzése szükséges: „Sokaknak tetszik az ötlet, de a megvalósításra még 
várni kell.” (3,8%-3,8%). 

 A social label minősítés lényegesebb; a minőségi munkavégzésen van a hangsúly 
(3,8%).

A hatékonyabb családbarát intézkedések megvalósítása érdekében tett szakmapoliti-
kai javaslatok és a Díj javítására tett ajánlások29 is összhangban állnak a saját kutatás 
során tett javaslatokkal.

A családbarátság hazánkban nem elterjedt, melyben főleg a jelenlegi szemlélet játszik 
szerepet, a Családbarát Munkahely Díj sem eléggé ismert. A szervezetek osztják 
a véleményt, hogy e gyakorlatok példaértékűek, elősegítik a megtartást, javítják a 
munkaadói márkát, mégis nagyon lassú fejlődési tendenciát prognosztizálnak.

 Gyermekvállalás utáni reintegráció
A nők foglalkoztatásának egyik meghatározó kérdése a gyermekvállalás utáni átmeneti 
távolmaradás a szervezettől, mely mindkét csoportot érinti. 

A nők esetében talán legfontosabb, hogy mennyi ideig maradt(na) otthon gyermekével 
szülés után. Két tábor látható: a válaszadók 45,6%-a 1-2 évig, míg ugyanennyien 
(45,3%) legalább 2 évet töltenek otthon. Ternovszky (2005b:23) korábbi kutatása erre 
is kitér: hatalmas különbség látható a családos nők beosztása és az otthonmaradás 
hossza között. A (házas) beosztottak többsége (82%-a) otthon maradna inkább, míg 
a (házas) vezetők 73%-a a karrierre összpontosítana. 27% lenne kizárólag családanya. 

29   Borbíró et al. (2007:73-74)
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Az otthonmaradás ideje kapcsolatban áll a családi állapottal, beosztással, életkorral, 
lakóhellyel, gyerekek számával és a munka szerepével, melynek elemzése az értekezésben 
részletesen olvasható. Érdekes azonban, hogy sem az élet-/házastárs iskolai végzettsége, 
sem a beosztása nem befolyásolja az otthon töltött idő hosszát.

Akik visszatérnek majd munkahelyükre, leginkább (9 fő) a napi 6 órás részmunka-
idős státuszt, míg 6-an ennél rövidebb részmunkaidőt preferálnak. Érdekes, hogy a 
rugalmas munkaidőt mindössze egy nő, míg a távmunkát és állásmegosztást senki nem 
említi mint alternatívát.
A GYES-en levő kismamák szerint a visszatérés idejét és módját számos tényező 
befolyásolhatja. Leginkább a családi költségvetés a meghatározó, melyet Lakatos 
(2001b:62) korábbi elemzésének eredményei is megerősítenek, ami szerint szintén a 
háztartások anyagi helyzete a döntő (67%). A második szempont, hogy milyen minő-
ségben tudják összehangolni a háztartási feladatokat és munkavégzést (ez szintén 
alátámasztja e kutatás fontosságát). 
A korrelációszámítás alapján számos esetben mutatható ki kapcsolat a befolyásoló 
tényezők és a demográfiai ismérvek között, mely részletesen szerepel az értekezésben.

A munkáltatók esetében fontos, hogy a különböző beosztásokban hány nőnek van gyereke. 
A válasz a várakozásoknak megfelelő: a ranglétrán feljebb haladva csökken a gyermeket 
vállaló nők száma. A szellemi foglalkozású beosztottaknál átlagosan 54 nőnek, 5 alsó- és 4 
középvezetőnek, míg a felsővezetők között átlagosan 2 főnek van gyereke. 
Úgy gondolom, hogy minél magasabb pozícióban van egy nő, annál kevesebb ide-
ig marad otthon gyerekével. A felmérés eredményei is igazolják ezt. A felsővezetők 
55,8%-a kevesebb, mint egy évig marad otthon gyerekével. A középvezetők legin-
kább (40,4%) 1-2 évig vannak távol, és érdekes, hogy az alsóvezetők a legtöbb esetben 
(28,8%) – a felsővezetőkhöz hasonlóan – szintén kevesebb, mint egy évet töltenek ott-
hon. Leghosszabb ideig a szellemi foglalkozású beosztottak maradnak gyermekükkel 
(65,4%). Nemzetközi vizsgálatok szerint a gyermek fejlődésére nem káros, ha édesanyja 
munkát vállal. (Koltai-Vucskó, 2010:21) Ezt nem osztja Bálint-Köllő (2008:6), hiszen 
kifejezetten negatív hatásokat fogalmaznak meg az anya korai munkába állása esetén.
A távolmaradás idejétől függetlenül lényeges a folyamatos kapcsolattartás annak ér-
dekében, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a munkavállalók és verseny-
képesek maradjanak. Leggyakrabban a rendezvényekre való meghívás és személyes 
kapcsolattartás jellemző (53,8%) a felmérés során. Néhányuknál (17,3%) anyagi jut-
tatásokon, máshol vállalati újságon keresztül (15,4%) történik mindez. Továbbá elő-
fordul a képzési anyagok eljuttatása, projektbe való bevonás és szakmai továbbképzés 
is. Emellett két esetben jelenik csak meg az elektronikus levelezőrendszer, és egyszer 
a saját osztállyal való kapcsolattartás. A kérdőív eredményei alapján nem jellemző az 
értekezletekre való meghívás. Meg kell említeni, hogy sajnos a válaszadók harmadánál 
nem gyakorlat a távolmaradókkal való kapcsolattartás. 
Amíg távol van a munkavállaló, hasznosak lehetnek különböző képzések, melyek se-
gítségével a kieső idő alatt is frissítheti, fejlesztheti tudását. A vizsgált szervezeteknél 
leggyakoribb (86,5%) a munkakör betöltéséhez szükséges képzés, és csak egy szerve-
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zetnél van lehetőség a gyermekgondozási idő alatt képzés igénybe vételére. Vélemé-
nyem szerint, ha egy kismama, aki napi 24 órát gyermekével tölt és teljesen kiszakad a 
szakmai gyakorlatból, és lehetőséget kap, hogy fejlessze tudását, képezze magát, min-
denképpen hálás ezért munkahelyének, és lojális lesz. A felmérés is igazolja ezt, mert a 
kapcsolattartás és a képzések sok esetben (48 szervezetnél) kedvező hatással vannak 
a kötődésre. 
Ezen intézkedések hatása és a válaszadó beosztása között közepes erősségű kapcsolat 
látható (értéke 0,407): legnagyobb mértékben a vezetői pozíciókat (mindhárom) 
betöltők látják a képzések pozitív hatását. 

A megüresedő pozíció betöltése fontos a munka folyamatossága érdekében. A 
legtöbben (73,1%) határozott idejű szerződéssel, míg mások (38,5%) a feladatok 
szétosztásával oldják meg a problémát. Ennél ritkábban munkaerő-felvétel, határozatlan 
idejű munkaszerződés, interim management a megoldás. A visszatérést segítő gyakorlat 
a legtöbb esetben a rugalmas munkaidő (44,2%) és részmunkaidő (40,4%), amely 
megerősíti a rugalmas foglalkoztatás szükségességét. Ritkábban szakmai továbbképzés, 
távmunka, karriertervezés, gyermekmegőrzés és speciális besorolás is előfordul. A 
kutatás ezen eredményei szerint azonban a külföldön már elterjedt állásmegosztás a 
legkevésbé előforduló módszer, illetve jelentős esetben (16 szervezetnél, 30,8%) nem 
jellemző visszatérést segítő gyakorlat.

A gyermekvállalás miatti távolmaradás esetén határozott idejű foglalkoztatással 
pótolják a kieső munkaerőt. Ez idő alatt leginkább a személyes kapcsolattartás és a 
rendezvényekre való meghívás a kapcsolattartás módja. Képzés nem jellemző, holott 
elismerik a megtartásra gyakorolt kedvező hatását. Visszatérést segítő gyakorlatok 
sokszor nem is jellemzőek (ha igen, rugalmas és részmunkaidő formájában). 

 Munka-magánélet egyensúlya – Wlb-politika
A téma fontosságát már az első kérdés is igazolja, hisz a legtöbb nőnek (87,5%) 
maximálisan fontos a munka-magánélet egyensúlya. 
Az összehangolás fontossága kapcsolatban van azzal, hogy a nőnek van-e gyermeke 
(értéke 0,152), de érdekes, hogy a gyermekek számával már nincs összefüggésben. 
Szintén gyenge kapcsolat mutatható ki a nő beosztásával (értéke 0,101): e szerint 
minden beosztásban nagyon fontos, a felsővezetőknél kimondottan: mindegyik 
felsővezető nő maximális fontosságot tulajdonít neki. Összefüggés jellemző még az élet-/
házastárs beosztásával is (értéke 0,139). Érdekes, hogy hasonlóan a nő beosztásához, 
ebben az esetben is a felsővezető és szakmunkás társ esetén tulajdonítanak legnagyobb 
jelentőséget az összehangolásnak. 

Akik jelenleg dolgoznak, legtöbben (39,0%) 8 órát töltenek munkával naponta. Gya-
kori a napi 9-10 óra munkavégzés is, de előfordul napi 13 órás teljesítés is. A naponta 
munkával eltöltött idő és a beosztás között közepes erősségű kapcsolat mutatható ki 
(értéke 0,426): a felsővezetők töltenek legtöbb időt munkával (napi 10 órát), a közép-
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vezetők többsége 9 órát, a többi beosztásban napi 8 óra munkavégzés jellemző. Érdekes, 
hogy nincs kapcsolatban az eltöltött munkaidő és a munka szerepe a megkérdezett éle-
tében. Bereczky (2008:96-98) vezető tisztségviselők körében végzett ehhez kapcsolódó 
kutatást – amely a munka és magánélet fontosságát, szabadidőre gyakorolt hatását veszi 
górcső alá – és kedvező változásokról számol be. Míg az öt évvel ezelőtti felmérés során 
50-50%-ban jelennek meg, akik 8-10 és 10-12 órát dolgoznak, addig a mostani kutatás 
(2007) során 61%-ra nő a „csupán” 8-10 órát teljesítők száma, és 32%-ra csökken a napi 
10-12 óra munkát végzők aránya. Úgy véli, hogy a feladat ugyanannyi, de kevesebb idő 
alatt végzik el, amely hatékonyabb munkaidő-szervezést, megváltozott vezetői módsze-
reket és mások hibájából való tanulást tükrözi. 
A mérleg másik oldalán a magánéletre fordított idő áll. Erre legtöbben (32,0%) napi 
3-4 órát, illetve 1-2 órát szánnak (28,2%). 
Kérdés, hogy vajon a ténylegesen ezekre szánt idő mennyiben tér el attól, amit 
megfelelőnek tartanának. Az átlagos ideális munka részaránya 47,1%, magánélet 
48,94%; legtöbben 50-59% közé sorolják az ideális munka-magánélet arányát. 
Szélsőséges esetek is megjelennek, ahol a munka-magánélet aránya 30:70, 20:80, 
illetve fordítva. A korrelációszámítás kapcsolatot mutat az ideális magánélet arány és 
munka-magánélet fontossága között (értéke 0,161).

Fontos, hogy a munkavállalók mennyire tudják mindezt jelenlegi munkahelyükön 
megvalósítani, ezért érdemjeggyel értékelték a szervezetet. A válaszok átlaga 3,55, te-
hát a legtöbben jónak minősítik a munkahelyüket ebből a szempontból. Biztató, hogy 
a válaszadók több, mint fele (52,1%) jónak vagy kiválónak értékeli az összehangolás 
lehetőségét. 
A korrelációszámítást elvégezve a munkahely értékelése több tényezővel mutat kap-
csolatot. Legerősebb korreláció (értéke 0,813!) azzal látható, hogy családbarát-e a 
munkahely. Ennek értelmében, ahol ez elmondható, ott a munka-magánélet ösz-
szehangolását a nők jeles-jó-közepes érdemjeggyel jutalmazzák; aki esetében nem 
családbarát, elégtelen és elégséges osztályzattal. Hasonló összefüggés mutatható ki a 
jelenlegi munkahellyel való elégedettséggel (értéke 0,580): a munkájukkal elégedet-
tek számára a munkahelyük közepes, jó, jeles értékelést kap, míg az elégedetlen mun-
kavállalók elégtelen, elégséges érdemjeggyel értékelik a céget e tekintetben. Közepes 
erősségű korreláció látható még a nők beosztásával (értéke 0,368), és gyenge kapcsolat 
az iskolai végzettséggel (értéke 0,134).

A megkérdezett munkavállalók többsége (53,2%) számára alkalmanként merül fel 
összehangolási nehézség. Mindenképpen pozitív, hogy 20,8% számára jelenleg nem 
jelent problémát az összeegyeztetés.
A korrelációszámítás e kérdésnél is összefüggést jelez az előző kérdés elemeivel. Így erős 
a kapcsolat (értéke 0,740) azzal, hogy a munkahely családbarát-e: ahol igen, ott vagy 
nem probléma az összehangolás vagy alkalmanként merül fel; ahol nem családbarát 
a munkahely, ott gyakran merül fel az összeegyeztetés nehézsége. Közepes erősségű 
kapcsolat jellemző a munkával való elégedettséggel (értéke 0,561) és a beosztással is 
(értéke 0,402). Utóbbi esetében az alsóvezetők többségének gyakran okoz nehézséget, 
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a többi beosztásnál alkalmanként. Gyenge szorosság jellemző (értéke 0,117) az iskolai 
végzettséggel: felső- és középfokú végzettségűek számára alkalmanként, az alapfokú 
tanulmányokkal rendelkezők esetében alkalmanként vagy egyáltalán nem probléma.
Célszerű megnézni, hogy miben nyilvánul meg az összehangolás nehézsége. Legtöbb 
nőnek (39,6%) a hosszú munkanapok jelentik a problémát, valamint a sportra, 
fizikai aktivitásra jutó kevés idő (32,6%). Ugyanakkor a rugalmatlan munkaidő 
és a leépítések miatti megnövekedett munkavégzés (18,9%) is tükrözi az egyenlőtlen 
munka-magánélet arányt. Emellett a bizonytalan munkahely, vezetők hozzáállása, 
megoldatlan gyermekfelügyelet és az állandó nyomás is problémát okoz. Azonban 
18,2% úgy véli, hogy szerencsés, mert számukra ez nem jelent nehézséget.
Ha nem tudják összehangolni a munkahelyi és magánéleti teendőiket, a legtöbb nő 
(46,6%) emiatt nem tud sportolásra és más magánjellegű tevékenységre időt szakí-
tani. Sokak (46,6%) számára fáradékonyság, kimerülés a következmény, míg probléma 
az is, hogy többen (38,6%) nem tudnak elég időt a családjukkal tölteni. Sajnálatos, 
hogy a megkérdezettek harmada stresszes, depressziós emiatt. Többek (21,4%) nem 
tudnak elegendő időt fordítani baráti kapcsolataikra. A munka minőségére is kihat ez 
a probléma (8,5%), sőt fizikai tüneteket (pl. fogyás, álmatlanság, rosszullét) is okoz-
hat. Ezek az eredmények összhangban állnak a Community Business 2009-es wlb-
felmérésének30 eredményével. Aszerint a válaszadók ¾-e esetében teljesül az, hogy ha 
nem tudják egyensúlyba hozni a teendőiket, annak közvetlen és közvetett hatásai is 
vannak, mind a munkára, mind a magánéletre nézve. 53,4% elnyúlt fáradtsági szintről, 
álmosságról számol be, ami a saját felméréshez hasonlóan itt is komoly gondot jelent. 
40,8%-nak nincs idő családjára és partnerére – szintén egybevág a saját kutatási ered-
ményekkel. A megkérdezettek harmadánál álmatlanság, fogyás következik be. A kuta-
tás szerint 10-ből 3 fő még kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére is elhagyná a céget, 
ha olyan munkahelyet találna, ahol a wlb megvalósítható. A felmérés – mivel a gazdasá-
gi válság idején történt – vizsgálja, hogy a témának mennyire van ekkor aktualitása, és 
az eredmény, hogy ilyen kritikus helyzetben is a vezetők, illetve a munkahelyek 42,7%-a 
számára fontos a wlb, 25%-uk szerint kiemelten kell erre figyelni. 

A kettős teher elemzésével kapcsolatban korábban, más kutatók által vizsgáltak is 
elemzésre kerülnek. Elmondható, hogy hetente jellemző, hogy a kimerítő munkavégzés 
miatt az otthoni feladatokra már nincs energia. A legtöbb nő életében havi szinten 
jelenik meg, hogy a munkahelyen eltöltött sok idő a családi életre kedvezőtlenül 
hat. Ennek ellentéte (családi problémák hatása a munkavégzésre) ritkán merül fel a 
legtöbb válaszadó életében. Ezt erősíti, hogy a legtöbb nőnél szinte soha nem jellemző, 
hogy „Nem tudom rendesen ellátni a munkámat, mert fáradt vagyok az előző napi sok 
otthoni teendő miatt”. 

A wlb-intézkedéseket illetően az alábbi jellemzők, preferenciák láthatók: 
 A munkaidőre vonatkozóan a legtöbb nő számára (40,3%) a rugalmas kezdési 

és befejezési időpontok és rugalmas munkaidő (36,9%) érhetők el, legkevésbé 

30  The State of Work-Life Balance in Hong Kong Survey, 2009
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pedig a munkaidőbank (8,5%). Ha tehetnék, a legtöbb nő (58,3%) a túlmunka 
csökkentését választaná, de emellett sokan preferálnák a munkaidő önkéntes 
beosztását, a rövidített munkahetet és a rugalmas munkaidőt is. Érdekes, hogy 
a részmunkaidőt választanák legkevesebben (29,4%), melyet megerősít az is, 
hogy 49%-nak nem vonzó lehetőség. 

 A munkavégzéssel kapcsolatban a legtöbb nő számára (17,6%) lehetőség van 
otthonról történő munkavégzésre, ami azért is kedvező, mert ez a többségük 
számára preferált munkavégzési forma (53,2%). Többműszakos munkavégzés 
és műszakok cseréje a legkevésbé elérhető (4,2%), választási lehetőség esetén ezt 
favorizálnák legkevésbé (6,4%) és ezt a formát utasítják el legnagyobb számban 
a nők (82,4%). Sajnos meg kell jegyezni azt is, hogy a távmunka, de főleg az 
állásmegosztás sem vonzó sokuk számára (42,8% és 64,4%).

 A szabadságolást tekintve a szülés utáni (24,0%) és gyermekgondozási 
szabadság (22,0%) szabadság érhető el a legtöbb nő esetében. Legkevésbé 
fizetett karrierszünetre van lehetőség (4,2%). A szabadságolási formák 
tárházából legtöbben (71,0%) a családi szabadságot választanák, de emellett a 
speciális hosszú távú szabadsággal és az előbb említett, kevésbé elérhető fizetett 
karrierszünettel is többen élnének. Legkevésbé a fizetés nélküli szabadság 
bővítése vonzó (46,8%) és a magánéleti teendők miatti fizetés nélküli szabadságot 
sem választanák sokan (33,0%).

 A juttatásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban a legtöbb nő számára az orvosi 
ellátás, annak támogatása áll rendelkezésre (22,9%), valamint más természet-
beni juttatások (21,2%). Választás esetén a sportlehetőségeket vennék igénybe 
és az egészséges életmód támogatását (74,1%), de emellett az egyéb pénzbeni 
juttatásokat és gyermekintézményhez felhasználható anyagi támogatást is sokan 
kihasználnák. A hazai gyakorlatban kevésbé elterjedt vallásgyakorlási lehetőség 
és „magánéleti személyi asszisztens” iránt érdeklődnek legkevesebben (73,7% és 
72,9%). 

Ezen intézkedések egyik eredménye a csökkenő elvándorlás. Ha nagyobb figyelmet 
szentelne a fentiekre a szervezet, a többség (68,0%) elkötelezettebb lenne, bizonyítván 
bevezetésük értelmét. Korreláció látható a wlb fontosságával (értéke 0,129): azok 
lennének elkötelezettebbek, akiknek nagyon fontos az összehangolás.

E törekvések jövőbeli alakulását illetően a legtöbben (54,0%) pesszimisták, szerintük 
nem lesz lényeges változás a munkahelyükön. 22,5% sem bizakodó, hisz a munka az 
első. Mindössze 16,5%-uk bízik pozitív változásban. 

A wlb különösen fontos a (gyermekkel rendelkező) nők számára (87,5%). Az 
összehangolás nehézsége ritkán merül fel, ha családbarát a munkahely, illetve ha 
elégedett munkavállaló. Kedvező, hogy többségnek csak alkalmanként merül fel 
probléma, leginkább a hosszú munkaidő miatt. Ha nem teljesül a wlb, nincs idejük 
sportolásra, családra, és kimerültek. Bizonyított az is, hogy a kimerítő munkavégzés 
rontja az otthoni élet minőségét. A nők számára a túlmunka csökkentése, otthonról 
történő munkavégzés, családi szabadság igénybe vétele és az egészséges életmód 
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támogatása lenne vonzó; melyek révén nőne lojalitásuk. Ugyanakkor a legtöbben 
pesszimisták a jövőbeni változásokat illetően. 

Ha a munkavállalók össze tudják hangolni a két szférát, az a szervezetek számára is 
előnyös. A munkaadóknál elérhető intézkedések az alábbiak: 

 A munkaidővel kapcsolatban legjellemzőbb a rugalmas kezdési és befejezési 
időpontok és rugalmas munkaidő (57,7%). Az összehangolást segíti még a 
részmunkaidő (32,7%), kevesebb túlmunka (25,0%) és rövidített munkaidő 
(23,1%) is. Alig jelenik meg a munkaidőbank, ügyeleti rendszer, pontos 
munkaidő-beosztás, törzsidő alapú számítás és munkaidő-kedvezmény. Ilyen 
jellegű intézkedések nem jellemzőek 4 szervezet (7,7%) esetében, és sehol sem 
ajánlják fel az iskolaévvel megegyező munkaévet.

 A munkavégzéssel kapcsolatos intézkedések közül az otthonról végzett munka 
a leggyakoribb (40,4%). Emellett a műszakcserére és távmunkára is többeknél 
van lehetőség (28,8% és 26,9%). Az állásmegosztás jelenik meg legritkábban 
(5,8%). Ezen intézkedések egyike sem jellemző 7 szervezetnél (13,5%).

 A szabadságolással kapcsolatban a magánéleti teendők miatt kivehető fizetés 
nélküli szabadság áll rendelkezésre a legtöbb esetben (63,5%). Emellett gyakori 
a szülés utáni (46,2%), rendkívüli élethelyzetekre speciális rövid távú (38,5%) 
és gyermekgondozási szabadság (34,6%), valamint fizetés nélküli szabadság 
bővítése (32,7%). A meghosszabbított szülési, és családi szabadság is megjelenik, 
és elvétve kutató szabadság, fizetett karrierszünet és rendkívüli élethelyzetre 
hosszú távú szabadság is előfordul. Egyéb megoldás között a rekreációs szabadság 
is szerepel.

 A wlb-t segítő juttatások, szolgáltatások közül leggyakrabban egyéb természet-
beni juttatások érhetők el (55,8%), valamint oktatás (46,2%), orvosi ellátás és 
annak támogatása (40,4%). A magánéleti személyi asszisztens és a vallásgyakor-
lás támogatása nem jellemző. 

Elmondható, hogy a legtöbb szervezetnél (53,8%) az utóbbi 5 évben egyre hangsúlyo-
sabbá vált a wlb-re vonatkozó igény, ami a jövőben fontos megtartó erő lehet. 40,4% 
szerint lényeges változás nem várható, míg elvétve (5,8%) fordul elő, hogy a munkavál-
lalók nem tartják lényegesnek. 
Ha felborul az egyensúly, leginkább a munka minőségén vehető észre (86,5%), 
fáradtabbak a munkavállalók (69,2%) és magasabb a hibázási arány (57,7%). 
Kedvezőtlen hatással van a családi életükre (51,9%) és saját egészségükre (44,2%) 
is. Mindez több betegszabadság kivételét is jelenti sok esetben (42,3%). Ezek mellett 
következményként megjelenik a munkamánia és a munkavállalók közötti feszültség is 
egy-egy cég esetében. 

A munka-magánélet konfliktusával kapcsolatban ismert állítások is elemzésre kerülnek. 
Majdnem mindenki (92,3%) teljesen egyetért abban, hogy a kiegyensúlyozott 
munkavállaló a munkájában is kiegyensúlyozott. Ezt erősíti az a 41 szervezet (78,9%), 
aki egyetért azzal, hogy „A munkahelyi- és magánélet összeegyeztethetősége fontos, 
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és a munkavállaló ezt meg is hálálja”, és többnyire nem ért egyet azzal, hogy „Első a 
feladat, az ember másodlagos” (36,5%). A megkérdezettek részben gondolják úgy, hogy 
az otthoni problémákat zárja ki a munkavállaló a munkavégzés során (38,5%), illetve, 
hogy a megbízható munkatárs mindig álljon rendelkezésre (42,3%). 
Közepes a kapcsolat „A munkahelyi- és magánélet összeegyeztethetősége fontos, és 
a munkavállaló ezt meg is hálálja” állítás és

 a családbarát intézkedések megtartó ereje között (értéke 0,447),
 a családbarát intézkedések munkaadói márkát javító hatása között (értéke 0,445),
 a családbarát szemlélet jövőjét optimistán látók között (értéke 0,540).

A wlb szervezetbeli fontosságát befolyásolhatja, hogy a válaszadó saját életében miként 
érvényesül az összehangolás. Számukra a munka és magánélet ideális aránya kb. fele-
fele (50-59%): az átlagos ideális munka arány 50,47%, míg a magánélet 49,6%. 

A munka-magánélet összehangolását a válaszadók harmada (26,9%) fontosnak, és a 
legtöbben (71,2%) kiemelkedően fontosnak tartják azt. Az erről való vélekedés több 
korábbi állítással is összefügg.

 Közepesen erős a kapcsolat (értéke 0,322) a szervezet tulajdonformájával: legke-
vésbé a magyar többségi tulajdonú szervezetek számára fontos az összehan-
golás. 

 Szintén közepes a korreláció a családbarát intézkedések megtartó erejével 
(értéke 0,525!): akik lényegesek tartják a munkavállalók elkötelezettségében, ők 
többnyire a munka-magánélet összehangolásának szerepét is teljes mértékben 
fontosnak vélik. 

 A branding-gel is közepes szorosság mutatható ki (értéke 0,550!): a szervezet 
minél inkább úgy véli, hogy a családbarát intézkedések javítják a munkaadói 
márkát, annál inkább kiemelten kezeli az összehangolás kérdését is. 

 Legerősebb kapcsolat (értéke 0,597!) a családbarát szemlélet jövőjével 
mutatható ki. Mindenki – függetlenül attól, hogy pesszimistán vagy optimistán 
tekinti a családbarát munkahelyek jövőbeli szerepét – többnyire úgy gondolja, 
hogy nagyon fontos e két terület összehangolása. Legnagyobb mértékben azok 
osztják ezt, akik lassú fejlődést prognosztizálnak. 

A wlb-t a szervezetek 71,2%-a kiemelkedő fontosságúnak tartja. Ha nem fordítanak 
rá kellő figyelmet, csökken a munkaminőség és nő a hibaarány. A munkavállalók 
számára egyre fontosabbak ezek az intézkedések, mely a jövőben fontos megtartó 
erő lehet. Emellett versenyelőnyt is jelenthet a munkaadói márka javítása miatt, és 
úgy vélik, hogy a családbarát szemlélet (így a wlb is) egyre fontosabbá válik.

 Atipikus foglalkoztatás 
A nem hagyományos foglalkoztatás előtt érdemes megvizsgálni, hogy a szervezetek 
és munkavállalók miként vélekednek a hagyományos munkarendről. A két csoport 
válaszai hasonlók: leginkább a kiszámíthatósághoz és tervezhetőséghez kötik. 
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Az 52 vállalat közül
 legtöbben (26,9%) azt jelölik meg, hogy tervezhető a munkaerő. 
 negyedük a munkatársak rendelkezésre állását, a team munka lehetőségét, a 

munkavégzés feletti kontrollt említi. 
 23,1% számára a kiszámíthatóság, ezáltal a stabilitás a legnagyobb erénye. 
 többeknek előny, hogy megkövetelhető, elfogadják a munkavállalók, és 

mindenkire vonatkozik (3,8%).
 ennyien emelik ki, hogy jó morált, kohéziót jelent a szervezetben. Hangsúlyozzák 

azt is, hogy „ritmikus, az életvitelbe illeszkedő”. 
 5,8% azonban semmilyen előnyét nem látja. 

Kapcsolat mutatható ki a válaszok és a középvezető beosztása között (értéke 0,426). 
Ez alapján az látható, hogy míg a pénzügyesnek a rendelkezésre állás és kontroll a 
leglényegesebb, addig a HR-es számára fontos még, hogy a kötött munkarenddel 
tervezhető a munkaerő. A többi területen dolgozók (gazdasági, kereskedelem, 
logisztika, oktatás) számára a kiszámíthatóság, stabilitás a lényeg. Szintén közepes a 
kapcsolat a családi állapottal (értéke 0,428). E szerint a házas és elvált válaszadóknak 
a tervezhetőség, biztonság a munka elvégzésére a legfontosabb, míg az egyedülállók 
számára semmilyen előnyt nem jelent a kötött munkarend. Garai-Juhász (2007a:15) 
vizsgálatai szerint a fix munkaidős foglalkoztatás mellett szól az is, hogy jobban lehet 
terhelni a munkavállalókat, és összehangolni a munkájukat.

A munkavállalók közül 
 legtöbben (26,5%) szintén a kiszámíthatóságot tartják fontosnak, 
 melyet a munkában és magánéletben történő tervezhetőség követ (21,6%).
 21,2% azért kedveli, mert fix a kezdési és befejezési időpont, nincs túlóra, 

műszakozás, fix a bér. Többen hangsúlyozzák a szabad délutánok, hétvégék és 
ünnepnapok fontosságát.

 7,8% szerint szervezettséget, biztonságot, állandóságot, napi rutint jelent, keretet 
ad a mindennapoknak, rendszeres életvitelt biztosít, lehet hozzá alkalmazkodni, 
nem töri meg a napot.

 1,9% a bölcsődék, óvodák, iskolák, hivatalok azonos nyitva tartási idejét 
hangsúlyozzák, így behatárolható a gyermekfelügyeletet ideje. 

 Néhányan (1,7%) nem magánélet, hanem munka szempontjából közelítik 
meg; kiemelik, hogy elérhetőek a kollégák, javul a morál – mely a vállalatok 
véleménye is volt. „Állandó, kollektíva, közösségélmény, egységesség”, egyenletes 
terhelés, egyszerűbb közlekedés, kollégákkal összehangolt bejárás, a biztos 
információáramlás is megjelenik. 

 Négy válaszadó (0,8%) számára a megszokás a domináló, hiszen mindig is ilyen 
formában dolgozott és nem is akar ezen változtatni, míg mások kiemelik, hogy 
„van határ a munka és magánélet között”, illetve „az emberi szervezet bioritmusa 
beállhat”.

 A fentiekkel ellentétben sokan (12,3%) úgy vélik, hogy semmiféle pozitívumot 
nem jelent, főként a kötöttség és rugalmatlanság miatt. 
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A válaszadók két tábora látható abban a vonatkozásban, hogy a fix munkaidő tényleg 
fix-e. Többen mondják, hogy nem kell hazavinni a munkát, szabadok utána, tudnak a 
magán- és családi életükre koncentrálni: 

 – „általában 8 óráig is tart”,
 – „nincs túlmunka”, 
 – „Ha lejár a munkaidő, akármennyi munka is van, feláll az ember”,
 –  „nem töri meg, nem húzza szét a napot”
 –  „már nem kell este vagy hétvégén otthon dolgoznom”,
 –  „Nemcsak az eleje fix, de a vége is”,
 – „Tisztában vagyok vele, hogy mettől meddig tart a munkaidő, és utána 

koncentrálhatok a magánéletemre”,
 – ”A nap pontosan betáblázhatóvá válik a fix munkarendnek köszönhetően. A napi 

8 órás munkarend könnyen teljesíthető és kimerülés nélkül nyújthatja az ember a 
maximumot.”

 – „Van vége a munkaidőnek”,
Ugyanakkor más válaszadók ennek az ellentétét állítják, miszerint:

 – „8 óra=8óra lenne, akkor tervezhetőbb”, 
 – „számomra nincsenek előnyei, soha nem tudom mikor megyek haza a munkából”,
 – „nem érvényesül a fix befejezés”,
 –  „Sosem volt részem sehol csak 8 órát dolgozni…”.

Látható tehát, hogy teljesen egységes vélemény nincs, ugyanakkor a többségnek 
kedvező a hagyományos munkarend.

Külön kérdés a munkavállalók számára, hogy mennyire ismerik az atipikus 
foglalkoztatási formákat. Kedvező, hogy a nők több, mint fele (59,3%-a) tisztában 
van velük. Közel azonos a teljesen eltérő véleményt osztók aránya: akik ismerik és 
jelenleg is ilyen formában dolgoznak (9,3%), illetve akik még nem hallottak róla soha 
(11,2%). 
Korreláció látható a beosztással (értéke 0,164) és foglalkoztatási formával (értéke 
0,213). Mindegyik foglalkoztatási formában és beosztásban ismeri a válaszadók nagyja; 
és leginkább a saját vállalkozással rendelkezők dolgoznak ilyen formában.

Az egyik leglényegesebb, hogy milyen rugalmas foglalkoztatási formák érhetők el. 
A szervezeteknél és munkavállalóknál tapasztaltak több hasonlóságot is mutatnak. 
Azonos, hogy a rugalmas munkaidő és részmunkaidő a leggyakrabban megjelenő 
formák. Mindkét esetben a távmunka szerepel második helyen. Az állásmegosztás a 
legritkábban előforduló munkavégzési forma. A szervezetek 17,3%-a és a nők 26,5%-a 
esetében nem jellemző az atipikus foglalkoztatás, mely jól tükrözi a hazai elterjedést is. 
A DGS Global kutatása31 is vizsgálja, hogy mennyire ismerik a szervezetek e 
foglalkoztatási formákat. Az eredmény alacsony szintet jelöl: a 349 szervezet fele ismeri, 
és 29%-uk alkalmazza. A kutatás kifejezetten aggasztónak tartja, hogy a válság után 

31   VÁLSÁGKEZELÉSI KUTATÁS, Mit tesznek a vezetők és a HR-esek recesszióban?(2009:20)
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mindössze 4% gondolkodik rajta, hogy alkalmazza azokat, ami megerősíti a kutatásnak 
azon eredményét, hogy az elbocsátás jobb megoldásnak bizonyul. A cégek leginkább 
a részmunkaidőt ismerik és alkalmazzák (57%). Ezt erősíti Székely (2009) előadása is, 
hiszen a nagyvállalatok az átmeneti részmunkaidős foglalkoztatás támogatását és az 
éves rugalmas munkaidőkeret biztosítását igénylik leginkább a válság után. A rövidített 
munkahetet negyedük nem ismeri. Megemlítendő a távmunka helyzete: a válaszadók 
nagy része (66%) elzárkózik ennek jövőbeli alkalmazásától is. A fentiek alapján 
kijelenthető, hogy az atipikus foglalkoztatás térnyerése ellenére mégis gyerekcipőben 
jár még az ország e tekintetben.

Azok a szervezetek, akik nem alkalmazzák a rugalmas munkavégzési formákat, 
legtöbb esetben (9,6%) a kötött munkarend és a szolgáltatás jellege (5,8%) miatt teszik. 
2 esetben az ügyfélfogadási idő miatt, egy-egy esetben pedig a többműszakos munka, 
közlekedési nehézségek, megrendelés nagysága, megszokás rejlik emögött, illetve az, 
hogy a munkavállalóknak nincs rá igénye. Az egyik szervezet véleménye fontos gátakra 
világít rá: a kényelemre és konfliktus felvállalására. 

Fontos, hogy mind a munkavállalók, mind a munkáltatók maguk fogalmazzák meg, 
hogy milyen előnyökkel jár számukra a rugalmas foglalkoztatás. A szervezetek 
82,7%-a alkalmaz atipikus foglalkoztatási formát a következő előnyök miatt:

 Legtöbbjük (23,1%) HR oldalról közelíti meg: elégedettebb munkavállalók, 
nagyobb lojalitás, csökkenő fluktuáció, kevesebb hiányzás és betegállomány, 
teljesítményarányos juttatás, az emberi erőforrás optimális felhasználása. 

 Közel ugyanennyien (21,2%) a munkavégzés hatékonyságát emelik ki, valamint 
a feladatcentrikusságot („Személyre szabott, „a munka és a munkavállaló jobban 
megfeleltethető egymásnak”).

 15,4% a rugalmasságot (mindkét fél számára) hangsúlyozza.
 13,5% említi, hogy így összhangba hozhatók a magánéleti és munkahelyi 

teendők, és segít a visszailleszkedésben is. 
Számomra meglepő, hogy harmaduk munkavállaló felől közelít, fókuszálva arra, hogy 
több idő jut a gyerekére; többen kiemelik, hogy a magánéleti feladatokat könnyebben 
megoldja így a dolgozó. Több munkaadó kiemelten ebben látja a rugalmas foglalkoztatás 
előnyét.32 

 Mindössze egy szervezet (1,9%) emeli ki a költséghatékonyságot. 
 A Win-win szituáció, szélesebb alkalmazási lehetőség, alkalmazkodási készség 

fejlesztése, feszültségmentes légkör is említett. 
Balázs-Veres (2009), a Hewitt Associates munkatársai úgy látják, hogy a gazdasági válság 
közepette a rugalmas munkarend kifejezetten elősegítheti a kulcsemberek megtartását, 
ösztönzését, ami különösen fontos a motivációt vesztett tehetségek megtartásában. 

32   „dolgozók feladatainak, személyiségének, magánéletének összehangolását lehetővé teszi: kreatív és projektes 
szellemi munkakörökben ez a feltétele, h a dolgozóra számítani lehessen”.
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A megkérdezett nők számos pozitívumot emelnek ki:
 Legtöbben (32,2%) a munkavégzés és magánélet összhangját tartják előnyösnek. 

A minőségi családi élet fontosságát a megkérdezettek negyede (24,2%) emeli ki; 
ekkor a gyermekfelügyelet, ápolás sem jelent problémát.

 – „gyermekeim életében minőségileg jobb részvétel (pl. ott lenni a fontos 
eseményeken)”

 – „A munkámat és a családi életemet jobban tudnám egymáshoz hangolni, és így 
mindenhol hatékonyabb lenne a ténykedésem, kevésbé lenne kimerítő”

 – „családi okok miatt is megmarad az állásom”
 – „lelkiismeretfurdalás nélkül végezhetem az otthoni feladataimat is”

Tésits (2004:18) kutatása is igazolja, hogy akiknek fontos a magánéletük és 
a hagyományostól eltérő preferenciákkal rendelkeznek, ők választják e 
foglalkoztatási formát.

 Harmaduk számára (27,8%) a rugalmasság miatt kedvező. 
 13,3%-uk a saját időbeosztás, így hatékony időgazdálkodás fontosságát említi. 

Többen racionálisan, ésszerűen vélekednek: 
 – „nem kell ott ülni, ha nincs mit csinálnom”
 – „kevesebb irodában töltött óra, de akár ugyannyi munka”
 – „A munka elvégzése a lényeg, nem a munkaidő eltöltése”
 –  „mindig az épp prioritást élvező feladatomat teljesíthetem”
 Néhányan (5,5%) a munkavégzés szempontjából közelítik: 

o Ésszerű, feladatcentrikus munkaszervezés
o Rugalmasabb, hatékonyabb munkavégzés

 –  „Ha a munka el van végezve, nem kérik számon, hogy miért nem megyek be reggel 
nyolcra, és miért távozom esetleg már délben.”

 –  „részben a magam ura vagyok, de van kötelezettségem, mely irányt szab a 
mindennapoknak”
o Utazási idő és a „kötelező udvariaskodási körök” megtakarítása

 – „Napi két óra ingázás elkerülése”
 – „a szabadságérzet és a fölösleges körök (utazás, öltözködés, munkahelyi 

udvariaskodás) elkerülése”
o Egyénre szabott munkaterv, így a személyes kapacitás jobb kihasználása. 
o Motiváló, kevésbé merev és unalmas munkanapok, nagyobb munkakedv
o Kevesebb stressz („kevésbé fárasztó, több pihenési lehetőség (fizikai és pszichikai 

egyaránt)”, „nincs reggeli kapkodás”)
o Könnyebb reintegráció kisgyermekes anyáknak, lehetőség a fokozatos 

visszatérésre, „Nem fokozódik a munkanélküliség”, „több munkaerőt tud 
bevonni a munka világába”.

 5,1% szerint a szabadság érzése, a választás lehetősége:
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 – „a saját munkámban a teljes szabadnap”
 –  „nincs feszültség az el nem végzett feladatok miatt, ténylegesen arra fordítható 

az otthon töltött idő, amit a magánélet megkíván és a munkaidő, amit az ottani 
feladatok megkívánnak”

 – „A különböző élethelyzeteknek,a családok igényeinek jobban megfelel, szerintem 
sok esetben gazdaságosabb is lehet a munkáltató számára.”

 – „Kipihenhetem magam, ha szükségem van rá és stresszmentesen, magam oszthatom 
be az időmet (természetesen, ha szükséges, 14 órát is dolgozom, viszont másnap saját 
ügyeimet is intézhetem, nem zár be az orrom előtt a bank ill. nem kell szabadságot 
kivennem.)”

 A humánus, emberbarát megközelítést is fontosnak tartják (4,9%), hiszen 
kiegyensúlyozottabb, élvezhetőbb életet, rendezett magánéletet nyújt, melyben 
megélhetők a hétvégék, ünnepek. Szabadságot, kötetlenséget jelent (időben és 
helyben), függetlenséget, autonómiát, nagyobb mozgásteret („a saját időmmel 
való gazdálkodás szabadsága”, „Bizonyos fokú szabadságot biztosít. Legalább a 
munkaidő nem stressztényező”.). Emellett van, aki életszerűségében látja előnyét, 
hiszen bármilyen helyzetben (továbbtanulás, másodállás, ügyintézés) ezt tartja 
elfogadhatónak, amely mellett az önmegvalósítás is elérhető. Az emberközeliséget 
is kihangsúlyozzák („Figyelembe veszi az Embert”, és „Mert inkább érezném 
magam embernek, mint most. Most inkább gép vagyok kicsit.”).

 A válaszadók 2,7%-a nem tartja előnyösnek; van, aki egyszerűen csak a kötött 
munkarendet preferálja, míg másnál a pénzkereset húzódik meg emögött. 

A fenti előnyök tapasztalhatók a Siemensnél is a rugalmas munkabeosztás bevezetése 
után. A munkavállalók maguk ütemezik a munkavégzést, a határidőket; mivel 
magánéletükkel nem ütközik, elégedettebbek, jókedvűek és jobban teljesítenek; 
a bizalmi, informális kapcsolatokra helyeződik a hangsúly és a csoportmunka is 
hatékonyabb.33

Fontos megnézni, hogy a munkavállalók számára melyik rugalmas foglalkoztatási 
forma áll hozzájuk legközelebb és miért. 
Legtöbben (60,2%) a rugalmas munkaidőt választanák, mivel:

 19,3% szerint „mint egy testre szabott öltözék”, egyéni igényekhez igazodik, 
ami lehet család, utazás, tanulás vagy más váratlan élethelyzet. Egy vezető 
pozícióban levő nő kiemeli karrierje és magánélete egyidejű megvalósulását.34

 14,2% a kötetlenség, szabadság, rugalmasság miatt preferálja, hiszen „(…) a 
saját magunk által beosztott idő felbecsülhetetlen érték”. Van, aki kiemeli, hogy 
saját maga ura, míg más abban látja előnyét, hogy önállóságra készteti. 

 Néhányan (1,7%) a praktikusabb munkavégzést tartják fontosnak: lehetőség 
van az üresjáratok kiküszöbölésére, saját feladatbeosztásra, hatékony 

33   Rugalmas munkabeosztás a Siemensnél (2006:80-85)
34   „Jobban alkalmazkodhatnék a magánélethez, vezetői pozíciómat, fizetésem jelenlegi szintjét meg tudnám 
tartani. Számomra fontos a karrier is, és jelenleg elért szakmai eredményeimet csak ezzel a módszerrel tudnám 
megtartani illetve tovább fejleszteni”.
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időgazdálkodásra, feladatorientált munkavégzésre. Van, aki egyszerűen úgy 
gondolja: „szerintem csak így lehet normálisan munkát végezni”. 

 A tervezhetőség miatt koordinálható életet biztosít, kiegyensúlyozottá tesz, 
a munka és magánélet közötti egyensúly könnyebben megtalálható és „így az 
ember is fontos”. Más a magasabb komfortérzet miatt preferálja.35 

Bevezetése mellett szóló fenti érveket igazolja az élet- és munkakörülmények javítása ér-
dekében végzett, munkaidőre vonatkozó felmérés36 is: a munkavállalók képesek a ma-
gánéletet és munkahelyet jobban kombinálni, a munkaidő a munkaterheléshez, munka-
mennyiséghez igazodik, csökken a fizetett túlórák száma és az ingázási nehézség is. 

Az ideális atipikus formák között második a távmunka (29,5%): 
 Legtöbben (6,3%) kihasználják, hogy más, otthoni teendők mellett tudnak 

dolgozni, saját időbeosztásuk van, amely nehéz élethelyzetekben nyújt segítséget. 
 5,9% szeret és tud otthon dolgozni, hatékonyabb a munkavégzés37, önálló a 

munkaszervezés, kevesebb a stressz. 
 4,0%-nak a saját időbeosztás lényeges, emiatt életvitelük kiegyensúlyozottabb, 

maximálisan össze tudják hangolni a munkahelyi és magánéleti teendőiket38. 
 2,7% a bejárás csökkenésével járó idő- és költséghatékonyságot hangsúlyozza. 
 A főállás melletti pluszkereset lehetőséget jelent (0,8%). 
 Emellett említik még, hogy: „Egyesíti a legtöbb atipikus formát”.

A rövidített munkahetet 22,5% választaná: 
 8,7% a hosszú hétvégék, több szabadidő és családi élet miatt:

 – „ha családos lennék, felértékelődne egy szabadnap jelentősége”
 – „több nap maradhatna, amit a családdal el lehetne tölteni, vagy saját magamra 

tudnám fordítani, tanulásra, feltöltődésre”
 1,5% szerint a legjobb, hogy lehetőséget nyújt pénteki ügyintézésre, háztartási 

munka elvégzésére. 
 Ugyanennyien a hatékonyabb munkavégzést39 említik. 
 Néhányuknak (0,8%) egyéb elfoglaltságokra (másodállás, iskola, önkéntes 

munka, szabadidős tevékenységek) is jutna ideje. 
 Ketten a költséghatékonyságot emelik ki (kevesebb bejárási és gyermekfelügyeleti 

költség). Az egyik válaszadó a kollégái hozzáállása miatt preferálná. 

Majdnem ugyanennyien (22,3%) a részmunkaidőt választanák, hiszen: 

35   „Későbbi munkakezdés „élettani” okok miatt”, „Szívesen kezdek korán és megyek haza is korán” és „a felada-
tok elvégzése a lényeg, s én szívesen dolgozom éjjel, korahajnalban”
36   Riedmann et al. (2006:3-11)
37   „Mert nincs a főnököm a közelben, aki árgus szemekkel vizsgálja a lépéseim, ezáltal zavarva engem, ami 
nagyobb hibalehetőségekkel járhat.”
38   „Otthonról is megoldható, az utazási időt a gyerekekkel tölthetem, jobban szervezhető a munka, és a ház-
tartás”
39   Egyenletes munkanapok kialakítása, „mert péntekre elfárad az ügyfél is, én is”
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 9,5% szerint kisgyerek mellett ez az ideális munkavégzési forma. 
 2,8% vallja, hogy több idő jut más magánéleti tevékenységekre, így az 

önmegvalósításhoz hozzásegít. 
 1,3% a több lábon állást támogatja, hiszen több helyen részmunkaidőben 

dolgoznak. Így nemcsak változatos munkavégzést tesz lehetővé, hanem 
lehetőséget is nyújt a megfelelő munka megtalálásához. 

Frey (2001a:410) is kiemeli, hogy a részmunkaidő kifejezetten hasznos családi kötele-
zettségek, képzések, önkéntes munka, szabadidős tevékenységek mellett, és átmeneti 
stádiumokban is (pl. munkába lépés, illetve onnan való kivonulás idején).

17,2% számára a rövidített munkaidő a megoldás, hiszen
 6,8%-nak több idő jut a magánéletre (család, háztartás, sport, önmegvalósítás, 

hobbi, barátok, nyelvtanfolyam stb) és jobban be tudják azt osztani (pl. gyermekért 
elmenni, foglalkozni/tanulni velük, kevesebb gyermekfelügyelet kell stb). 

 Tempósabb a munkanap, rövidebb a munkaidő 1,1% szerint. 

Az időszakos, alkalmi munkát 6,3% tartja ideálisnak: 
 Többségük (2,8%) főállás mellett végezné. 
 2 fő (0,4%) az ezzel járó több összefüggő szabadidőt értékeli.

Mindössze 5,1% voksol az állásmegosztásra, mert 
 1,3% szerint így változatos, érdekes munkavégzésre van lehetőség, jobban 

rálátnak más területekre, közösen végzik a munkát.
 0,9% a több szabadidő miatt, illetve kisgyerek mellett számukra ez az ideális.
 A munkába való fokozatos visszatérés esetén is kiváló. 

A legkevesebb nőnek (3,8%) szimpatikus az átmenet a munkaszervezési formák 
között. Akik mellette állnak, a következők miatt teszik:

 1,1% a változatosság, rugalmasság miatt választaná („Változatosságot biztosít 
pszichésen”); lehetőség van feladatokhoz igazítani, és az atipikus formákat 
vegyíteni. 

 0,6% a saját időbeosztást értékeli (munkában-magánéletben), minőségi családi 
életre és minőségi magánéletre van lehetőségük. 

10,8% számára egyik rugalmas munkavégzési forma sem vonzó. Ennek oka lehet, 
hogy nem alkalmazható az adott munkakörben vagy az adott szervezetnél (0,8%), 
inkább a hagyományos munkarendet részesíti előnyben (0,8%), kevesebb fizetés járna 
vele, nincs róla ismerete (0,6%). 

Záró kérdés, hogy munkavállalóként miként vélekednek az atipikus foglalkoztatás 
jövőbeli alakulásáról. Pozitív, hogy a megkérdezettek több, mint fele (54,2%) szerint 
népszerűbbé fog válni, de ez hosszú folyamat lesz. Ezzel szemben harmaduk 
pesszimista hozzáállásról tanúskodik, és nem gondol kedvező irányú változást. 
Mindössze 15,7% az, aki kizárólag pozitív elmozdulást lát.
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A nem hagyományos foglalkoztatási formákat a munkavállalók kétharmada is-
meri. A lehetőségek közül – mindkét csoportnál – a rugalmas- és részmunka-
idő, a távmunka érhető el. A szervezetek számára az elégedettebb munkavállaló, 
kisebb elvándorlás és hatékonyabb munkavégzés miatt kedvező, míg a nők a ru-
galmasságban, hatékony időgazdálkodásban látják a pozitívumot, amely minősé-
gi munka és magánélet elérését teszi lehetővé. Összességében a nők nagyon lassú 
népszerűsödését jósolják. 

 Vállalati kultúra 
Minden szervezet más és más, de az biztos, hogy az általa vallott értékek mentén 
cselekszik, hozza meg döntéseit. Így a szervezetek nyilatkoznak a vállalati kultúráról és 
a családbarát szemlélet jövőjéről is. 
Korábban már szó esett a családbarát intézkedésekről, ugyanakkor az intézkedések 
léte önmagában még nem biztos, hogy célt ér. Úgy vélem, hogy ezek kommunikációja 
legalább annyira fontos, mint elérhetőségük. Véleményem szerint hatásfokuk sokkal 
magasabb, ha informálják róla nemcsak a „célközönséget”, hanem a külső környezetet is, 
mely a munkaadói márkában is fontos szerepet játszik. A felmérés eredménye azonban 
mást mutat: a szervezetek felében (51,9%) semmilyen módon nem kommunikálják 
azt a külső környezet felé. 21,2% a szakmai lapokat, vállalattal történő interjúkat, 
rendezvényeket, a honlapot mint csatornát jelöli meg, és 5,8% a személyes, verbális 
kommunikációban hisz. 
A külső kommunikáció módja közepes erősségű kapcsolatban van a foglalkozta-
tottak számával (értéke 0,491). A kisvállalkozások többnyire semmiféle kommuni-
kációs módszerrel nem élnek, míg a mikrovállalkozásoknál személyesen, a közép- és 
nagyvállalatok esetében a szakmai lapok, honlap, rendezvények útján valósul ez meg.

A belső, munkavállalók számára irányuló kommunikáció már nem fest annyira sötét 
képet, bár 26,9%-nál ez is elmarad. Ugyanennyien esküsznek arra, hogy a személyes 
kommunikáció a leghatékonyabb, és 32,7%-uk intranet, vállalati újság, fórumok, vezetői 
tájékoztatók, hírlevelek, levelezési rendszer útján kommunikálják intézkedéseiket. 
A belső kommunikáció is közepes korrelációban áll a foglalkoztatotti létszámmal 
(értéke 0,425), és az eredmények hasonlóak a külső kommunikációhoz. A kisvállalkozások 
semmilyen módon nem kommunikálják dolgozóik felé családbarát intézkedéseiket. A 
mikrovállalkozások ebben az esetben is a személyes kommunikációban bíznak, míg a 
közép- és nagyvállalatok a vállalati újságot, intranetet, levelezési rendszert használják. 
Közepes erősségű kapcsolat (értéke 0,404) jellemző még azzal, hogy a munkavállalóról 
való gondoskodást mennyire tartják fontosnak a szervezetben. Akik számára nem 
jelent értéket vagy közömbös a humán erőforrás, ők semmiféle belső kommunikációt 
nem alkalmaznak. Akik számára érték, többnyire belső kommunikációs csatornán 
keresztül ismertetik a családbarát intézkedéseket, míg ahol kiemelkedő értékként 
kezelik az emberi erőforrást, ott leginkább a személyes kommunikáció valósul meg. A 
hatékony kommunikáció a válság időszakában különösen lényeges, a saját munkatársak 
és a külvilág felé egyaránt – véli Dara (2009b). A kutatás szerint a krízisben történő 
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kommunikáció még felsővezetőknek is probléma és csupán a szervezetek 18%-ának van 
tudatos kríziskommunikációs terve.

A munkával, munkahellyel, vezetőkkel való elégedettség az eredménye a fenti 
intézkedéseknek. Bevezethető bármilyen gyakorlat, ha a dolgozók azt nem tekintik 
értéknek, gyakorlatilag nem ér semmit. Úgy gondolom, hogy a dolgozói elégedettség 
felmérés mintegy tükröt mutat arról, milyen eredményes, hatékony a személyügyi, 
vezetési tevékenység. A szervezet 61,5%-a esetében érhető el dolgozói elégedettség 
felmérés.
Ennek elérhetősége közepes erősségű kapcsolatban van azzal, hogy mennyire érték 
a munkavállaló és a sokszínűség a szervezetben. Ahol nem érték az emberi erőforrás 
vagy közömbös számukra, elégedettség-felmérés sem jellemző, míg ahol érték, illetve 
kiemelkedően fontos a munkavállalókról való gondoskodás, ott elérhető a felmérés 
(korreláció értéke 0,501). Hasonló mondható el a sokszínűséggel kapcsolatban is. Ott 
nem jellemző elégedettség-mérés, ahol nem jelent értéket a sokszínűség, és azokban 
a szervezetekben van felmérés, ahol a diverzitási érték (értéke 0,436). 
Ahol van dolgozói elégedettség-felmérés (32 szervezetnél), ott többnyire (90,6%) fel is 
használják annak eredményét. Az alábbi korrelációk mutathatók ki:

 Összefüggés látható a képzések eredményével kapcsolatban (értéke 0,440): 
akik úgy vélik, hogy a távolmaradás ideje alatti képzések és kapcsolattartás 
növelik a dolgozók elkötelezettségét, ott többnyire felhasználják a felmérés 
eredményeit. 

 Szintén összefüggés áll fenn a kitöltő beosztásával (értéke 0,445): leginkább a 
vezetők (azok közül is a felsővezetők) nyilatkoznak az eredmények felhasználá-
sáról. 

 Ugyancsak közepes korreláció jellemző (értéke 0,568) azzal, hogy a 
munkavállalóról való gondoskodás mennyire érték a szervezetben: ahol ez 
nem érték, ott nem is használják fel a felmérés eredményeit, míg ahol értéket 
jelent, ott igen. 

 A sokszínűséggel kapcsolatban már kicsit máshogy alakul az eredmény. Szintén 
közepes a korreláció (értéke 0,392): ott nem használják fel az eredményeit, ahol 
egyáltalán nem érték a diverzitás, míg ahol általában nem érték, közömbös 
vagy értékes számukra, ott többnyire felhasználják azokat. 

Hogy ki mire fordítja az elégedettség-felmérés eredményét, az szervezet-
függő. Kézenfekvő, hogy a munkakörülmények javítására, munkaszervezés 
hatékonyabbá tételére (27,6%), emellett a humán erőforrás tervezés, karriertervezés, 
fejlesztések, csapatépítő tréningek során építik be azokat (20,7%), és ugyanennyien a 
munkaversenyek, marketingstratégia kialakítása során használják fel, és visszajelzést 
nyújtanak a dolgozóknak, bevonják őket az akciótervezésbe. 13,8% a szervezetfejlesztési 
folyamat során veszi figyelembe a felmérés eredményeit. 

Ennél többen (73,1%) adnak a munkavállalók véleményére, és kezdeményezhetnek 
azok különböző fejlesztő intézkedéseket, míg harmaduknál ez nem jellemző.
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Pozitív, hogy a szervezetek kétharmadánál van már megvalósult dolgozói 
kezdeményezés. Ezek között előfordul képzésre, nyelvtudás-fejlesztésre, munkarendre 
(távmunka, rugalmas munkaidő, munkaidőkeret, osztott műszak), közlekedés 
összehangolására, családbarát programokra40 vonatkozó intézkedés is. Ezek mellett 
szakmai jellegű kezdeményezések is megvalósultak már (pl. munkaversenyek, 
projektjavaslatok, kollektív szerződés módosítása, jutalmazási szempontok kialakítása, 
gyakornoki programok és belső képzések fejlesztése stb.) A kommunikáció fejlesztése 
kapcsán elérték a szabad vélemény kinyilvánítását, gyakoribb team-megbeszéléseket, 
belső hírlevelek rendszeresítését, információs tábla elhelyezését. A dolgozók 
komfortérzetét növelő kezdeményezések is megvalósultak már.41 
Közepes korreláció mutatható ki aközött, hogy van-e megvalósult dolgozói 
kezdeményezés és mennyire érték a munkavállalókról való gondoskodás (értéke 
0,603), illetve hogy a távolmaradás idején történő képzés, kapcsolattartás mennyire 
hat a munkavállaló kötődésére (értéke 0,405). Ez alapján elmondható, hogy ahol 
érték a munkavállalókról való gondoskodás, ott jellemzőek megvalósult dolgozói 
kezdeményezések, illetve ahol úgy vélik, hogy a képzések, kapcsolattartás lojálisabbá 
teszi a munkavállalót. 

A legtöbb szervezet (42,3%) követőnek vallja magát a családbarát szemlélettel 
kapcsolatban, ugyanakkor 7 szervezet (13,5%) élenjáró a szemlélet terjesztésében, 
amit nagyon pozitívnak tartok. 
E kérdés több összefüggést is jelez:

 Közepes erősségű kapcsolat jellemző a szektorral, amiben a vállalat tevékenykedik 
(értéke 0,360): a szolgáltatás területén vannak legnagyobb számban élenjáró és 
követő szervezetek, a közszférában hiányzik és utasítják el leginkább, míg az 
iparban teljesen ki is marad a szemlélet. 

 Természetesen kapcsolat mutatható ki azzal is, hogy mennyire érték a 
munkavállalókról való gondoskodás (értéke 0,425). A várakozásaimnak 
megfelelően elmondható, hogy az élenjáró szervezetek számára kiemelkedő 
érték, a szemlélet követőinek általában értéket jelent, míg ahol közömbös a 
humán erőforrás, ott többnyire hiányzik is a szemlélet vagy elutasítják azt, és 
ahol teljesen kimarad, ott nem jelent értéket a munkavállaló. 

 Közepes a korreláció az employer branding-gel is (értéke 0,388): a szemlélet 
élenjáró és követő szervezetei szerint a családbarát intézkedések javítják a 
munkaadói márkát. Érdekes, hogy ahol hiányzik a szemlélet, ők is elismerik az 
intézkedések munkáltatói imázsra gyakorolt kedvező hatását. 

 Ez a kérdés összefüggésben van a korábbi „A munkahelyi- és magánélet 
összeegyeztethetősége fontos, és a munkavállaló ezt meg is hálálja” állítással 
(értéke 0,515) is: minél inkább egyetértenek a szervezetek a kijelentéssel, annál 

40   Kirándulások, családi nap, sportnap, kisgyermekes szülőkkel való kapcsolattartás távollét idején, napközi 
biztosítása az iskolai szünet alatt.
41   Vízautomata elhelyezése, szociális helyiségek felújítása, biciklitároló kialakítása, új ételek étlapra vitele, 
dohányzásra kijelölt helyiség létrehozása, klimatizálás.
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inkább követőnek, élenjárónak vallják magukat a családbarát szemlélettel 
kapcsolatban. 

 Közepesen korrelál (értéke 0,586) a wlb fontosságával: az élenjárók, követők, de 
még ahol hiányzik a szemlélet, ők is maximálisan lényegesnek tartják a wlb-t.

Az utolsó kérdés a családbarátság, wlb fontosságára irányul. 19 szervezet (36,5%) azt 
vallja, hogy a kérdőív megerősíti őket a téma fontosságáról. A szervezetek több, mint 
fele (59,6%) elismeri, hogy lényeges kérdésről van szó, de nem hisz abban, hogy 
gyökeres változás történne az országban a szemlélettel kapcsolatban. Pozitív, hogy 
mindössze egy szervezet nem tartja fontosnak.
 A vélemény összefüggésben van 

 a családbarát intézkedések megtartó hatásával (értéke 0,427): a megtartó ha-
tástól függetlenül többségüknek fontos, de a tényleges változást későbbre teszik. 

 a családbarát intézkedések munkaadói márkára gyakorolt hatása és a jövőbeli 
szemlélet között (értéke 0,442): az eredmény hasonló az előzőhöz: függetlenül 
attól, hogy kedvező vagy semlegesnek tartják az intézkedések imázsra tett 
hatását, többségük bár elismeri a családbarátság fontosságát, de úgy véli, hogy a 
gyökeres változás még várat magára.

 azzal, hogy mennyire értenek egyet a szervezetek „A munkahelyi- és magánélet 
összeegyeztethetősége fontos, és a munkavállaló ezt meg is hálálja” állítással 
(értéke 0,617!): azok, akik ezt gondolják, jórészt megerősítést kaptak e téma 
fontosságáról; ugyanakkor sokuk realista: bár elismeri fontosságát, de lényeges 
változást nem lát a jövőben. 

 Szintén ez igaz a wlb szerepével kapcsolatban (erős korreláció, értéke 0,725): akik 
kiemelten fontosnak tartják a wlb-kérdést, ők mindenképpen megerősítést 
kaptak a kérdőív által a szemlélet növekvő szerepéről, de legtöbbjük mégsem 
lát tényleges változást a jövőben, holott elismerik fontosságát. 

A szervezetek 61,5%-ánál van dolgozói elégedettség felmérés és 73,1% esetében a 
munkavállalók kezdeményezhetnek családbarát intézkedéseket is. A szemléletben 
a legtöbben követőnek vallják magukat, de láthatók élenjárók is. Számukra 
kiemelkedően fontos a humán erőforrás, ez javítja a munkaadói márkát, és úgy 
vélik, hogy a wlb-intézkedéseket a munkavállalók meghálálják. 
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4. KUTATÁSI EREDMÉNYEK

4.1. A hipotézisek tesztelésének eredményei

T1: A nők munkaerő-piaci helyzetéhez kapcsolódó kutatások és politikák elemzése alapján 
megállapítható, hogy azok – módszertanilag egyébként helyesen – a saját részaspektusaik 
szemszögéből tesznek megállapításokat, amelyek hozzájárulása vitathatatlan, ugyanakkor 
gyakorlati felhasználhatóságuk korlátja az integráltság hiánya.
A női foglalkoztatás komplex problémája így, mintegy dekomponálva jelenik meg, ami 
sokkal inkább részaspektusok halmaza, mint a problémakezelés kontextustényezőinek 
stratégiai (megoldásorientált, a tényezőket kölcsönhatásukban, lehetséges dinamikájukban 
néző hatásuk, illetve összmozgásuk vagy irányíthatóságuk szerint értékelő) összefogása. 

 A nők foglalkoztatása az egyéni magatartások és a kínálatbeli sajátosságok 
szemszögéből akkor érthető meg, ha a nők tipikus életútját a maga teljességében 
tekintjük, amelyekhez természetes módon tartozik hozzá a munkavállalást 
ideiglenesen megszakító, és/vagy átalakító gyermekvállalási időszak is.

 A nők munkához való hozzáállását a családi állapota, családi normák, ezeket 
befolyásoló társadalmi-kulturális értékrend, azaz a szociológiai környezet is 
befolyásolja.

 A nők munkavállalása egyénileg és háztartás szintjén is gazdasági érdek, ami nem 
kiegészítő, hanem konkuráló célként jelenik meg, sok, nehezen kezelhető trade off-fal.

 A vállalatok (női) foglalkoztatási és előrejutási politikája mind saját (le nem 
vethető) értékrendje, mind pedig érdekei alapján befolyásolt. Ezért a vállalat (mint 
fő keresleti oldal) is több szempontból vizsgálandó. Ezen belül mind az értékek, 
mind pedig a női munkaerő nyújtotta lehetőségek kihasználását megvalósítani 
képes, adaptív, illeszkedő gyakorlatok (pl. flexibilitás stb) elemzése, szervezeti 
beillesztése és bevezetése szükséges. 

 A nemzetközileg is befolyásolt gazdasági és foglalkoztatási politikák elgondolásai 
nem adaptáltak a hazai feltételekhez. 

T2a: Az extenzív iparosítást követő tömeges női munkába állás, a szolgáltatási szektor 
bővülése és az oktatási rendszer expanziója miatt a munkaerőpiac radikális átrendeződése 
elkerülhetetlenné válik. A kérdéskört évtizedek óta rendszeresen vizsgáló, releváns 
empirikus bázisra támaszkodó kutatások révén bizonyosságot nyert, hogy a nők a 
munkaerő-piacra lépéstől kezdve hátrányos helyzetben vannak, mely az életpálya során 
egyre kumulálódik. A másodlagos jelleg mögött a konzervatív háztartási munkamegosztás, 
a gyermekvállalási időszak miatti megszakítás, a kereső munka maszkulin jellege, a 
munkaerő-piaci szegmentáció, a társadalom norma- és értékrendszere is meghúzódik.

T2b: A technológia robbanásszerű fejlődése, a világháló szerepének növekedése, a hatékony 
munkavégzés fókusza miatt előtérbe kerülnek a nem hagyományos foglalkoztatási formák, 
melyet az utóbbi évek gazdasági-pénzügyi válsága még inkább hangsúlyoz. A témakört feltáró 



57

kutatások nemzetközi összehasonlítása alapján megállapítható, hogy Magyarországon a 
merev munkaerőpiac nem nyitja meg kapuit a nem hagyományos foglalkoztatási formák 
előtt, így e tekintetben elmaradottnak tekinthető az ország az Európai Unióban. 
A szerző által elvégzett empirikus vizsgálat ezt a helyzetet árnyalja: egyrészt igazolást 
nyer, hogy a szervezetek és munkavállalók is üdvözlik a kötött munkarendet annak 
kiszámíthatósága, stabilitása, tervezhetősége miatt. Másrészt viszont a munka jellegének 
és a gazdasági környezetnek a változásai miatt a hagyományos munkarendet a rugalmas 
foglalkoztatás számos tekintetben kihívás elé állítja. Ez a nyomás a preferenciákat mind 
a vállalatok, mind pedig a (női) munkavállalók körében a rugalmas formák elfogadása, 
preferálása felé mozdítja el. Ezen elmozdulás mértéke várhatóan akkora lesz, hogy a 
rugalmas foglalkoztatás a nők életpályájának fontos részévé válhat, hiszen megvalósítható 
mellette a munka-magánélet egyensúlya a saját időgazdálkodás révén. Ennek időbeli 
lefolyásáról ugyanakkor nincs megbízható becslés.
A fentiek alapján a H2 hipotézis elfogadható.

T3: A szekunder és primer kutatás egyaránt megerősíti, hogy a merev nemi szerepek 
lassan fellazulnak, egyre jobban kiegyenlítődik a nemek közti háztartási munkamegosztás, 
mégis a háztartási és gyermekgondozási feladatok jó része még mindig a nő feladata, 
tehát a konzervatív jelleg továbbra is fennmarad. Az empirikus kutatás ugyanakkor 
bizonyítja, hogy a kiegyenlítődés közepes erősségű korrelációban áll mind a nő, mind a 
férfi (növekvő) iskolai végzettségével. 
Összességében elmondható, hogy a családban betöltött másodlagos szerep a munka 
világára is kihat, és újratermeli az amúgy is létező egyenlőtlenségeket; így a H3 hipotézis 
igazoltnak tekinthető.

T4: Az irodalom- és a munkavállalókra vonatkozó empirikus kutatás is igazolja, hogy 
a kétkeresős családmodell mára teljesen általános, amely mögött főként gazdasági 
kényszer húzódik meg. Ezzel egyidejűleg a munka mint hivatás a nők életpályájának 
természetes részévé válik. Az empirikus kutatás rámutat arra, hogy a munkahellyel való 
elégedetlenség esetén a nők jó része kedvezőbb munkalehetőség érdekében bejárást, 
esetleg lakóhely-változtatást is vállal. Mivel ez tipikusan a konzervatív családi szerepminta 
fennmaradása mellett történik, a kettős teher szélesebb rétegekre terjed ki és stabil 
elemmé válik; azaz a H4 feltevése helytálló.

T5a: A munkaadókra vonatkozó empirikus kutatás szerint a nők foglalkoztatásának 
legfontosabb előnyei közé sorolják a szervezetek az empátiát, kompromisszumra való 
hajlandóságot, rugalmasságot és alkalmazkodókészséget, míg a magánéleti teendők 
és gyermekvállalással, és -neveléssel járó nehézségek okozzák számukra a legtöbb 
problémát. Ez utóbbi is megerősíti az értekezés témájának fontosságát. 
A munkaadókra vonatkozó empirikus kutatás igazolja, hogy az üvegplafon-jelenséget 
legtöbbjük ismeri, ugyanakkor a munkavállalók körében végzett primer kutatás esetében 
már nem egyértelmű, hogy mit takar a jelenség. Mindkét kutatás igazolja azonban a hazai 
vállalati gyakorlatban való jelenlétét: mind a szervezetek a saját gyakorlatuk során, mind 
pedig mintában jelen levő női vezetők esetében is érvényes a középvezetői szinten való 
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megrekedés az előmenetel folyamán. Mivel a kutatás nem terjed ki a jelenség okaira, így a 
H5a részben fogadható el.

T5b: A munkaadók esélyegyenlőséghez való hozzáállását vizsgáló empirikus kutatás 
eredménye kettős. Egyrészt kedvező, hogy a legtöbb szervezetnél értéknek tartják 
a munkavállalókat. Ahol ez elmondható, ott a munkaadók elmondása alapján az 
esélyegyenlőségre is kiemelt figyelmet fordítanak, azaz a munkavállalókról való 
gondoskodás korrelál az esélyegyenlőség teljes mértékű megvalósulásával. 
A sokszínűség mint érték ugyanakkor még nem épült be a hazai köztudatba, hiszen a 
legtöbb munkaadó közömbös iránta. Bizakodásra adhat azonban okot, hogy a szervezetek 
közel felének ez is értéket jelent, ami a szemlélet átalakulását tükrözi. Ugyanakkor nem 
mutatható ki korreláció a diverzitás fontossága és az esélyegyenlőség megvalósulása 
között, így a H5b alhipotézis ezen része nem elfogadható. 
Másrészt a formalizáltság, gyakorlati megvalósulás már nem ennyire pozitív, hiszen csak a 
szervezetek fele ismeri a releváns törvényeket. Az empirikus kutatás igazolja, hogy azok 
a munkaadók, amelyek ismerik az esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendelkezéseket, ott a 
sokszínűség is érték. (A munkavállalókról való gondoskodással kapcsolatban azonban nem 
látható korreláció.) A mindennapi gyakorlatban legtöbbször a javadalmazás és előmenetel 
során érvényesítik az egyenlő esélyek biztosítását, ugyanakkor a szemlélet dokumentálását 
illetően az újszerű politikák (pl. CSR-stratégia, Anyabarát projektek, Sokszínűségi terv, 
WLB-politika) alig jelennek meg. 
Összességében megállapítható, hogy bár az emberi erőforrás egyre fontosabbá válik, de 
írott formában nem jellemző ennek deklarálása.

T5c: A munkaadókra vonatkozó empirikus kutatás során bizonyítást nyer, hogy magasabb 
előmenetel mellett egyre csökken a gyermeket vállaló nők száma a hazai vállalati 
gyakorlatban. (A női munkavállalókra irányuló empirikus kutatás is korrelációt jelez, de 
nem igazolt a magasabb beosztás melletti csökkenő gyermekvállalási hajlandóság.) 
A munkavállalókra vonatkozó primer kutatás szerint a visszatérés idejét leginkább a 
család anyagi helyzete és a munka-gyermeknevelés összehangolásának minősége be-
folyásolja. A megkérdezettek két csoportra oszthatók. Egyikük hamarabb, 1-2 év után 
visszatér a munkaerőpiacra (fiatal, fővárosban és nagyobb városokban élőkre jellemző, 
jórészt egyedülálló vagy kapcsolatban élő nők, szakmaszeretet vagy a pénzkereset szüksé-
gessége miatt). A másik csoportbeliek több, mint két évig maradnak otthon gyermekükkel 
(házasságban élő nők, van már gyermekük és városokban, falukban laknak). Bár mutatha-
tó ki korreláció a beosztás és visszatérés ideje között, de nem igazolt a hipotézis, így a H5c 
hipotézis részben fogadható el.
A munkaadókra vonatkozó empirikus kutatás során az látható, hogy leghamarabb (egy 
éven belül) a felsővezetők térnek vissza, 1-2 évig maradnak otthon a középvezetők és 2 
évnél tovább a szellemi foglalkozású beosztottak. Elmondható tehát, hogy a magasabb 
beosztás rövidebb távolmaradással jár. 

T5d: A munkavállalókra fókuszáló empirikus kutatás egyértelműen igazolja, hogy a női 
munkavállalók elégedettsége és a munkahely családbarát jellege között közepes erős-
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ségű korreláció mutatható ki. A nők számára leginkább a rugalmas munkaidő-beosz-
tás, minőségi munka-magánélet megvalósulása és az atipikus foglalkoztatás lehető-
sége jelenti a családbarát jelzőt. Ha ez nem mondható el, akkor többnyire sok túlórázás, 
műszakban vagy hétvégén történő munkavégzés és kötött munkarend jellemző, illetve az, 
hogy a munkavállalókat robotként kezelik, akinek nincs magánéletük. 
Kedvező, hogy a nők kétharmada számára ez adott jelenlegi munkahelyén, ugyanakkor a 
megkérdezettek többségének nincs lehetősége kezdeményezni ezt javító intézkedéseket, 
amely korrelál a munkahelyükkel való elégedetlenséggel.
A mintabeli szervezetek a családbarátságot leginkább a kisgyermekes szülőkhöz és a nők-
höz kapcsolják. A munkaadókra vonatkozó empirikus kutatás szerint az elégedettebb tár-
sadalomhoz, magasabb termelékenységhez vezet, ugyanakkor perspektívát és nyugalmat 
is ad a családok számára. Ehhez a törvényi háttér racionalizálását, a szervezetek kedvez-
ményekkel való támogatását és a gyakorlatok szervezetre szabását tartják szükségesnek. 
Előnyei ellenére Magyarországon a családbarátság mégsem elterjedt, melyben az empirikus 
bázis szerint a jelenlegi szemlélet, a problémára való érzékenység hiánya, a konkrét meg-
valósítás nehézségei és munkahelyféltés játsszák a fő szerepet. 
A munkaadókra irányuló empirikus kutatás szerint közepes erősségű korreláció látható az 
esélyegyenlőségi törvények ismerete és az intézkedések népszerűsítését szolgáló Családba-
rát Munkahely Díj ismerete között. A mintában részt vevők többnyire nem ismerik a Díjat, 
ennek megfelelően nem is pályáztak rá, amelyet a fentieken túl az is okoz, hogy ez nem prio-
ritás számukra, illetve a vezető nem érdekelt a kérdésben. Véleményük szerint – bár ismertté 
válik a vállalat, lojálisabbak a munkavállalók és nagyobb teljesítménnyel dolgoznak – a hazai 
gyakorlatban „csodabogárnak” tartják a címre érdemeseket. Bár osztják a véleményt, hogy 
a családbarát gyakorlatok példaértékűek, elősegítik a munkavállalók megtartását, javít-
ják a munkaadói márkát, mégis nagyon lassú fejlődési tendenciát prognosztizálnak a 
szemlélet jövőbeli terjedésével kapcsolatban. 
A fenti kutatási eredmények igazolják a H5d alhipotézis teljesülését.

T5e: A munka-magánélet összehangolásának fontosságát a szakirodalom-kutatás, a fog-
lalkoztatáspolitikai célkitűzések is igazolják, és az empirikus kutatás szintén alátámasztja. 
A primer kutatás során megkérdezett női munkavállalók és szervezetek kétharmada 
maximálisan egyetért a munka-magánélet összehangolásának fontosságával. A szer-
vezetek több, mint fele azt tapasztalja, hogy a munkavállalóknak egyre nagyobb az ösz-
szehangolásra való igénye. A női munkavállalókra vonatkozó empirikus kutatás szerint, 
ha nem tudják összehangolni a magánéleti és munkahelyi teendőiket, akkor nincs idejük 
sportolásra és más magánjellegű tevékenységre sem, fáradékonyak, kimerültek, nem 
tudnak elegendő időt tölteni családjukkal és stresszesek, depressziósak. A vállalati em-
pirikus bázis is kedvezőtlen hatásokat igazol: csökken a munka hatékonysága és minő-
sége, fáradtabbak a munkavállalók, magasabb a hibázási arány, jelentősen rombolja 
családi életüket és egészségüket is.
A szervezetekre vonatkozó empirikus kutatás továbbá bizonyítja, hogy ezen intézkedések 
következményeképpen a munkavállalók elkötelezettsége nő, és majdnem mindegyik 
szervezet (92,3%!) elismeri, hogy a kiegyensúlyozott munkavállaló jobban teljesít, és 
meghálálják a wlb-intézkedéseket. Azok a munkaadók, akik belátják az összehangolás 
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fontosságát, és úgy gondolják, hogy a munkavállalók értékelik a wlb-intézkedéseket, úgy 
látják, hogy fontos megtartó erő, amely erősíti a munkaadói márkát is, és optimistán 
néznek a jövőbe a családbarát szemlélet alakulását illetően. 
Az empirikus kutatási eredmények alátámasztják a H5e alhipotézis feltevéseit.

T5f: A szervezetekre irányuló empirikus kutatás egyértelműen bizonyítja, hogy ahol 
értékként kezelik a munkavállalókat, ott 

 a belső kommunikáció mindenképpen megvalósul (leginkább személyesen) 
(közepes erősségű korreláció),

 elérhető dolgozói elégedettség felmérés, és fel is használják azok eredményét 
(közepes erősségű korreláció),

 vannak példák már megvalósult javaslatokra, intézkedésekre (közepes, majdnem 
erős korreláció), 

 a családbarát szemlélet tekintetében ezen szervezetek élenjárók és korai követők 
(közepes erősségű korreláció).

Az empirikus kutatási eredmények azt is alátámasztják, hogy a családbarát szemléletben 
élenjáró szervezeteknél a releváns intézkedések (el)ismertté teszik a vállalatot, a work-
life balance kérdést kiemelten kezelik, melyet a munkavállalók kedvezően értékelnek 
(mindegyik esetben közepes erősségű korreláció jellemző). A közepes erősségű korrelációk 
alapján a H5f alhiptézis egyértelműen bizonyított.

A primer kutatás végső konklúziója, hogy a szervezetek – függetlenül attól, hogy mit 
gondolnak a családbarát intézkedések branding-re és a munkavállalók megtartására 
gyakorolt hatásáról – bár lényegesnek tartják a munka-magánélet összehangolását, úgy 
gondolják, hogy a gyökeres változás még várat magára.

4.2. Új és újszerű tudományos eredmények 

1. Az értekezés témájának, problémájának megközelítése újszerű. Túlmutat azon, hogy 
csak a nőket mint munkavállalókat, csak a szervezeteket, vagy csak az országos és Uni-
ós foglalkoztatáspolitikai megközelítéseket vizsgálja. Mivel számtalan területet érintett, 
nélkülözhetetlen a komplex, rendszerszemléletű megközelítés, ami a kölcsönhatáso-
kat megfelelően feltárja. (2. táblázat)

2. táblázat: A nők munkaerő-piaci helyzete egyéni, szervezeti és társadalmi szinten

Jelenlegi problémák, nehézségek Célok, elvárások Megvalósítási eszközök és 
lehetőségek

EU
RÓ

PA
IU

N
IÓ

 – Alacsony női foglalkoztatás
 – Nem eléggé priorizált terület
 – Nincs a nem teljesítésnek 

következménye

 – Kedvező munkaerő-
piaci mutatók

 – Foglalkoztatáspolitikai 
irányelvek

 – GM érvényesülése

 – GM-koncepció
 – Nyitott koordinációs 
mechanizmus
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Jelenlegi problémák, nehézségek Célok, elvárások Megvalósítási eszközök és 
lehetőségek

M
AK

RO
SZ

IN
T

(T
ÁR

SA
DA

LO
M

)
 – Nők alacsony munkaerő-piaci 

részvétele
 – Magas inaktivitási arány
 – Munkaerő-piaci integráció és 

reintegráció nehézsége
 – Szegregáció és újratermelődése
 – Nem priorizált terület
 – Nincs tényleges előrelépés
 – Partriarchális felfogás
 – Társadalmi nemből fakadó 

előítéletek, sztereotípiák
 – Elégtelen gyermekgondozási 

intézményrendszer
 – Fogyó népesség, csökkenő 

születésszám

 – Növekvő 
foglalkoztatás

 – Javuló munkaerő-
piaci ráták

 – Elégséges 
gyermekgondozási 
intézményrendszer

 – Atipikus foglalkoztatás 
jogi szabályozása

 – Atipikus foglalkoztatás növelése
 – Gyermekgondozási intézmények 
támogatása, rugalmasságának 
növelése, férőhely-növelés 

 – (Át)Képzési lehetőségek
 – GM-koncepció
 – Női munkaerő-piaci szolgáltató 
központ kialakítása

 – Családbarát Munkahely Díj 
újragondolása

VÁ
LL

AL
AT

I S
ZI

N
T

(M
U

N
KA

AD
Ó

K)

 – Kiesés a vállalati gyakorlatból
 – Alacsony a részvétel a 

vezetésben, karriergátak, 
üvegplafon

 – Nem elterjedt atipikus 
foglalkoztatás 

 – Humán tőke hozzáadott értéke 
nem felismert

 – A női munkaerő 
bizonytalansága

 – Női kompetenciákhoz kötődő 
sztereotípiák 

 – Esélyegyenlőség 
tényleges 
megvalósítása

 – Tudáshasznosítás
 – Ki nem használt 
kapacitás felismerése

 – Megbecsült humán 
erőforrás

 – Távollét alatt (tovább)képzési 
lehetőség, kapcsolattartás

 – Befogadó/felelős munkahely, 
sokszínűségi terv, 
esélyegyenlőségi terv/stratégia

 – A rugalmas foglalkoztatás állami 
támogatása

 – Vállalati kultúra: értékek 
újragondolása

 – Család-/anyabarát vállalati 
politika

 – Reintegrációs programok 
kidolgozása

 – A női kompetenciák felismerése
 – A nők foglalkoztatásának 
specialitásai miatt a HR-
tevékenységbe való beillesztés

 – Esélyegyenlőség érdekében 
az eredményesség mérése, 
mérőszámrendszer kidolgozása

EG
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N
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ZI
N

T
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Ő
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U
N
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VÁ
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Ó
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 – Kiesés a munkaerő-piacról
 – Munka-magánélet 

diszharmóniája
 – Növekedő kettős teher 

– egyenlőtlenségek 
újratermelődése

 – Egyenlőtlen, konzervatív 
háztartási munkamegosztás

 – Korlátozott előmeneteli 
lehetőség

 – Nemek közti bérkülönbség
 – 40 év feletti nők kedvezőtlen 

munkaerő-piaci helyzete

 – Hamarabbi visszatérés
 – Munkahely 
megbecsülése

 – Kettős szerep 
harmonizálása

 – Ellenösztönzők megszüntetése
 – Tanulási hajlandóság növelése
 – Információnyújtás
 – Kampány a harmonikusabb 
szerepmegosztásra

Forrás: saját készítés
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2. Az empirikus kutatás számos vállalati gazdasági előnyt is feltárt, ami kifejezetten a 
nők foglalkoztatásával kapcsolatos. A megfelelő foglalkoztatás/karrier a nők számára 
(és családjuk jövedelme szempontjából is) fontos tényező. Társadalmi szinten a nők 
foglalkoztatása előnyt jelent, többek között szociálisan; és ezáltal a nőket mint humán 
tényezőt a gazdaság nem hagyja figyelmen kívül (munkaerő-piaci tartalék, ráadásul 
specifikumokkal). Ezek alapján túlnyomórészt etikai bázisú, egyenlőségi/egyenjogúsági 
kiindulóponton nyugvó, nőpolitikai kérdésfelvetéssel egyenrangú módon lehetne 
felvetni az érintettek kölcsönös előnyein alapuló új irányzat kialakítását. (1. ábra) 
Olyan (társadalmi és családi) érdek-alapon való megközelítés, amely nem mond ellent az 
etikának. Az érdekek feltárása növelhetné a probléma hatékonyabb kezelését.

1. ábra: A nők foglalkoztatását összefoglaló modell

Forrás: saját készítés

3. A nem hagyományos foglalkoztatási formák – melyek a nők foglalkoztatásának 
növeléséhez jelentősen hozzájárulnának – még nem eléggé elterjedtek az országban. 
Az értekezés primer kutatása során igazolást nyert, hogy a lehetőségek közül leginkább 
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a rugalmas munkaidő, részmunkaidő és távmunka az elérhető. Legfontosabb 
hozadéka a munkavállalók számára a rugalmasság, hatékony időgazdálkodás, amely a 
minőségi munka és magánélet elérését teszi lehetővé. Éppen ezért számukra a rugalmas 
munkaidő, a távmunka és a rövidített munkahét a legideálisabb atipikus foglalkoztatási 
formák. A szervezetek is elismerik, hogy elégedettebb munkavállalók, kisebb 
fluktuáció és hatékonyabb munkavégzés érhető el általuk. Ezek ellenére még mindig 
preferált a hagyományos munkarend annak kiszámíthatósága és tervezhetősége miatt. 
Összességében a megkérdezett munkavállalók alig több, mint fele úgy véli, nagyon 
lassan, de egyre népszerűvé válik a rugalmas foglalkoztatás.

4. A kutatás újszerű eredménye, hogy a munka-magánélet összehangolását egyre 
fontosabbnak tartják mind a munkavállalók, mind a munkáltatók. Az erre való figyelem 
eredményeként csökken az elvándorlás, nő a munka hatékonysága, elkötelezettebbek 
a munkavállalók, és a vállalat imázsa is javul. Mindez jelentős versenyelőnyt jelent a 
szervezetek számára. 
Ugyanakkor a tényleges változás még várat magára. Ebben szerepet játszanak az 
avitt társadalmi normák, a patriarchális szemlélet, a rövid távú politikai és gazdasági 
érdekek; és a példamutatás, jogszabályok racionalizálása, szervezetek támogatása lenne 
szükséges. 

5. Az értekezés megállapításai az oktatásban is hasznosíthatók, leginkább az emberi 
erőforrás menedzsmenthez kötődő tárgyak kapcsán. Mivel a gyermekvállalás a női 
életpálya részeként át nem ruházható feladat, a női munkaerő instabil, így mindenképpen 
megoldásra vár a probléma. A munkaerő-piaci tartalék kiaknázása közös érdek. Ennek 
megvalósításához elengedhetetlen az erőforrás érték-alapú megközelítése, mely érinti 
a humán erőforrás és menedzsment témaköröket.
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

„De mi férfiak férfiak maradjunk
 S nők a nők: szabadok, kedvesek

 S mind ember – mert az egyre kevesebb.” 
(József Attila: Thomas Mann üdvözlésére)

A nemek genetikai különbségei vitathatatlanok, ugyanakkor a gender szerepeket a 
társadalom szabja meg. Az egyenlőbb esélyek nem jelentik automatikusan az egyenrangú 
férfi-női kapcsolatokat. Mindez érvényes a nem fizetett és fizetett munka világára is.
Elmondható, hogy a háztartási munkamegosztás még mindig többnyire a hagyományt 
követi, de már kirajzolódik egy kiegyenlítődés felé mutató tendencia. A változást 
egyrészt demográfiai folyamatok, másrészt a fokozódó gazdasági kényszer is sürgeti. 
A férfiak kenyérkereső szerepe korábban kiszorítja a nőket a munkaerőpiacról, azonban 
a demográfiai változások, a nők tömeges munkába állása, a személyes motivációk, az 
anyagi függetlenség iránti igény is növekvő női munkaerő-piaci jelenlétet eredményez. 
A növekvő, szélesedő kettős teher kumulálódik az életpályájuk során, amely fontos 
befolyásoló tényezője a munkaerő-piaci aktivitásnak. 

A felelős vállalat koncepció ma már nem csak a fizikai környezetre, hanem az 
alkalmazottakra is kiterjed. Ennek kapcsán jelennek meg a befogadó, családbarát, 
sokszínű munkahelyek, amelyek számára az emberi erőforrás különös értéket jelent. 
Az egyenlő esélyek biztosítása, azok formalizáltsága következetes folyamatot kell, hogy 
tükrözzön. Mindezeknek az operatív HR-tevékenységekbe történő adaptálása folyamatos 
figyelmet igényel, amely a vezetők elkötelezett támogatása nélkül nem valósul meg.
A szervezeteknek általában elsődleges célja a profitmaximalizálás és a különböző 
pénzügyi mutatók teljesítése. Ugyanakkor bizonyított, hogy a motivált és 
kiegyensúlyozott munkavállalók a munkahelyen is jobban teljesítenek, és az elvándorlás 
csökken. Azonban olyan körülmények között, ahol a leépítés, illetve szűkös gazdasági 
helyzetben a túlélés a fő cél, a „soft” tényező többnyire háttérbe szorul. Az is nehezen 
teljesíthető, hogy a munkaerőt megtartsák, így a szociális-gondoskodó dimenzió nem 
priorizált szempont. Tehát egy „ördögi kör” látható: kizárólag a pénzügyi célok teljesítése 
háttérbe szorítja azt az erőforrást, amely hajtóereje lehet a magasabb teljesítménynek és 
jobb üzleti eredménynek. Mindezek alátámasztják, hogy az utóbbi években a humán 
erőforrás szerepe jelentősen megnőtt, és a munkavállalóra irányuló figyelem és 
erőfeszítés meghozza gyümölcsét. 

Javaslatok:
A nők munkaerő-piaci versenyképességének javítása érdekében megfontolandók az 
alábbi elgondolások:

 Kampány a harmonikus szerepmegosztásért
 Atipikus foglalkoztatás támogatása, világos jogi szabályozási rendszer
 Gyermekgondozási intézmények támogatása és rugalmassá tétele
 Női munkaerő-piaci szolgáltató központ kialakítása
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 Családbarát Munkahely Díj felülvizsgálata, újragondolása
 Képzési lehetőségek biztosítása, támogatása a gyermekgondozási időszak alatt
 A gyermekvállalási időszak alatt kapcsolattartás a munkavállalókkal, és a 

visszatérés megkönnyítése érdekében reintegrációs gyakorlatok terjesztése
 Esélyegyenlőség HR-tevékenységekbe való adaptálása, ahhoz mérőszámrendszer 

kialakítása
 A ki nem használt értékek, erőforrások felismerése a vállalatok számára; azok 

befektetésként való kezelése

Jövőbeli célkitűzések: 
A kutatás elvégzése, az adatok feldolgozása után elmondható, hogy az elvégzett vizsgálat 
jó kiinduló alap további elemzések elvégzéséhez. Az irodalmi és empirikus kutatások 
alapján egyértelművé vált, hogy nagyon komplex és összetett témát ölel fel a nők 
munkaerő-piaci helyzetének elemzése. A kutatás jövőben történő megismétlésén túl 
megfontolandók az alábbi elképzelések is:

 Mivel a kutatás két nagyszámú mintát és számos aspektust takar, célszerű 
részterületekre bontani, és azokon további, mélyebb elemzéseket elvégezni. 
Így külön vizsgálható terület a háztartási munkamegosztás, nők foglalkoztatása, 
családbarátság, atipikus foglalkoztatás stb.

 A kapott kutatási eredményeknek megfelelően új kutatási terület is bevonható.
 A kvantitatív információk további feldolgozása klaszterelemzés során 

valósítható meg. A klaszteranalízis célja lehet a munkaadói és női munkavállalói 
minta minél jobb megismerése, feltérképezése, amelyre pozicionáltan lehet 
megoldásokat tervezni. Csoportkialakítás tényezői az alábbiak lehetnek: 

  A munkáltatóknak szóló kérdőívben: 
o demográfiai jellemzők (válaszadó neme, családi állapota, van-e gyermeke, 

életkora, szervezetben elfoglalt helye, képviselt szakterület) 
o szervezeti jellemzők (foglalkoztatotti létszám, szektor, tulajdonforma, 

településtípus)
  A munkavállalóknak szóló kérdőívben: demográfiai jellemzők (családi 

állapot, van-e gyermeke, életkor, lakóhely, iskolai végzettség, illetve beosztás, 
élettárs/férj iskolai végzettsége, illetve beosztása, egy főre jutó nettó havi 
átlagkereset)

 A kutatást célszerű kiterjeszteni nemzetközi (leginkább a közép-kelet 
európai) térségre is a hasonló társadalmi-gazdasági környezet miatt. A 
meglévő külföldi (főleg lengyel) kapcsolatok kiváló alapot jelenthetnek ennek. 
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