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BEVEZETÉS 

 

TDK dolgozatom a nık helyzetét vizsgálja a mai vezetıi, vállalkozói körökben, a 

társadalomban és a munkaerı-piacon. Azért találtam érdekesnek az ezzel a témával való 

mélyebb foglalkozást, mert fontosnak tartom tudni azt, hogy a vezetıkbıl miért és hogyan 

lettek azok, akik, és mi történt azokkal, akik nem értek el hasonló sikereket? Kíváncsivá tett 

ez a témakör. Vajon a férfiak tényleg jobbak? Pedig a nık rendelkeznek magasabb 

végzettséggel a statisztikai adatok szerint. Rengeteg cikket és szakirodalmat tanulmányoztam 

át ahhoz, hogy rájöjjek, ez az én témám és a nıkrıl szóló beadványok, interjúk, riportok stb. 

sora kifogyhatatlan, mégis érdemes rólunk beszélni, állandó téma vagyunk és mindig meg 

tudunk újulni. Hátrány, ha családcentrikus vagyok? Mit tud majd nekem nyújtani egy 

állítólagos családgyermekbarát munkahely? Hogyan tudok eligazodni majd az Európai Unió 

által felkínált lehetıségek labirintusában? Miért pont nekünk, nıknek nehezebb a jó állást 

megtalálni? Baj, ha egyszerre szeretnék vezetı lenni és családanya? Mert a kettı együtt nem 

megy? Miért nem? Probléma a nıies vezetési stílusunk? Elvégre is nık vagyunk, nem? 

Vannak ízig-vérig karrierista nık, akik szeszélyesek és áttaposnak mindenkin, nem nézve 

hátra, csak elıre? Vannak... Nem más a helyzet a férfiaknál sem. Viszont a beosztottak 

másként viszonyulnak a nıi fınökhöz, mint a férfihez, a társadalmi megítélés szerint pedig 

szintén a hátrányosabb helyet foglaljuk el a két nem között. Töröljük el a sztereotípiákat! 

 

A történelem számos századán keresztül le voltunk igázva és mégis sikerült egyre feljebb és 

feljebb törnünk. Mindennek ellenére sorsunkon nem tudunk változtatni. A büszkeségünk 

viszont megmarad, meg kell, hogy maradjon. Dolgozatom megpróbál rávilágítani az aktuális 

munkaerı-piaci problémákra, statisztikai adatokra, bátorítani szeretne minél több nıt az 

önállóságra, a vállalkozói kedv megteremtésére. A nık sajnos nem csak a munkaerıpiacon 

vannak hátrányban a másik nemmel szemben, hanem az élet szinte minden területén 

elmondható ez a tézis, melyre a világ legtöbb országában már rádöbbentek az emberek és a 

különbözı szervezetek is. Örömmel tapasztalható, hogy számos nemzetközi szervezet – az 

Európai Unión belül is – kiemelten foglalkozik a nık hátrányos helyzetével, melyet 

rendeletekkel és különbözı törvényekkel próbálnak is szabályozni. Az eredmények 

megmutatkoznak már egyre szélesebb körökben is, mint például a felsıoktatásban, ahol már 

több nı tanul, mint férfi. Természetesen TDK dolgozatom jelentıs hányadában elvégzett 

kutatásom eredményeit reprezentálom. Érdekes volt számomra a 2008-as eredményeimet az 
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ez évivel összehasonlítani, elemezni, a változásokra magyarázatokat keresni. Hipotéziseimet 

alátámasztom különbözı diagramokkal, grafikonokkal, statisztikai elemzésekkel és önálló 

kutatásom eredményeivel. 

 

Kérdıíves felmérést végeztem 2010 ıszén, több területen tevékenykedı nıi vezetıvel, 

alkalmazottal, vállalkozóval, háztartásbelivel. Az általam összeállított kérdéssort 280 nı 

töltötte ki, így kutatásom kiértékelhetıvé vált. Kérdıívemet kitöltésre bocsátottam a miskolci 

Mővészetek Háza dolgozói, a Miskolc Városi Pedagógiai Intézet munkatársai, az APEH 

Észak-magyarországi Regionális Fıigazgatóságának Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Igazgatóságának alkalmazottai, és a Fiatal Vállalkozók Hetén belül megrendezésre kerülı Nıi 

vállalkozói nap elızetes megbeszélésén megjelent nık között. Beadványom késıbbi 

fejezetében részletesen bemutatom a feltett kérdéseimet, majd az azokra kapott válaszokat. 

Megismerkedhet a Tisztelt Olvasó a válaszok szemléltetésére általam szerkesztett 

táblázatokkal és grafikonokkal is. A válaszok feldolgozása során Microsoft Office Excel 

2007-es programot használtam. 

 

TDK dolgozatommal megpróbálom felhívni a figyelmet arra a hétköznapi tényre, hogy a nık 

mennyire is részesei lehetnének a gazdasági, illetve vezetıi életnek. Ahogy fejlıdik a világ és 

az emberi elme halad a korral, lépést tart a legújabb technológiai vívmányokkal, ezzel 

párhuzamosan a nık lehetıségei folyamatosan bıvülnek. Ezért látom optimistábban a 

jövınket napról napra. 
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1. A NİK ÉS A FÉRFIAK 

A nemek megkülönböztetése egy idıs az emberiséggel. Persze az ember történelmének korai 

szakaszait kár volna példaként felhozni, hiszen igazságtartalmuknak a bizonyítása nehéz 

vállalkozás, és nem is hozhat feltétel nélküli eredményt. Ugyanezt gondolom a Bibliáról, 

amely valóban – mai meggyızıdéseink szerint- pozitív gondolatokat rejt, ám magában hordoz 

számtalan vitatható tézist. Hiszen nem tudjuk kik írták, ellentmondásokat is tartalmaz, és a 

mai vélekedés szerint többszöri átalakításon esett át felsıbb rendelkezésre. A legkorábbi 

figyelembe vehetı nemek közti megkülönböztetés vizsgálatára a középkor ajánlható. Ha 

elfogadjuk a történészek megállapításait, bizony, egyértelmően elkülönült már akkor a két 

nem. Úgy is mondhatnánk, meg volt mindenkinek a dolga. Igen ám, viszont ezt a dolgot nem 

egy felsıbbrendő hatalom, és még csak nem is valamiféle közmegegyezés határozta meg, 

hanem maguk a férfiak. Egyszerően és nyersen fogalmazva, az erısebbé a hatalom. Az 

állatvilágban mindenképp. De vajon az embereknél az erıt a fizikum jelenti? A válasz ez 

esetben egy rövid szócska. Is! Hiszen nagy, világfelforgató tettekhez kell a szellemi fölény is. 

Olyannyira, hogy a mai modern társadalmakban a hatalom megszerzéséhez elsısorban ész 

kell, a nyers erı csak másodlagos.  

A nık általánosságban, genetikailag butábbak? A tudomány mai állása szerint minimális 

különbség található a két nem között a férfiak javára. Persze ez csupán genetika, és nem egy 

társadalmi átlag, ahol e különbség valószínőleg eltőnne. Tehát ezen a téren nyugodtan 

tekinthetjük egyenlınek a két „felet”. Viszont így itt a következı kérdés, miért az elnyomás? 

Mint írtam, a középkorban a hatalom elsısorban fizikai erıre épült. Ebben pedig 

nyilvánvalóan a férfiak gyıznek. És amilyen berendezkedés kialakult akkor, azt a gyermekek 

is továbbvitték, ennek okai nyilvánvalóak. A mai felháborodás a nık részérıl azon alapul, 

hogy a világ megváltozott, ám az ı helyzetük benne, az nem.  

„A nemek közötti egyenlıtlen bánásmód, a nıkkel szembeni diszkrimináció a gazdasági 

életben, a munkaerı-gazdálkodásban, a politikában (a hatalom szférájában), az oktatásban, a 

kultúrában, a morális megítélések és elvárások szintjén, a szexuális magatartás normáinak 

vonatkozásában, a magánélet egyéb területein (család, házasság) stb. a világon mindenütt – a 

jövı vágyott ideális társadalmában, a nemek közötti kapcsolatok igazságos alakulását remélik 

sokan az új személyiségtípusok kiformálásával.”1 (Hell Judit) 

                                                           
1
 Hell Judit [1997]: Nemek egyenlısége/egyenlıtlensége – feminizmus a nyugati világban, Új Holnap Kiadó, 

Miskolc 
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Hierarchia-elmélet2  

 

A hierarchia-elmélet elsı lényeges továbblépése a nemek közötti különbség és a nemek 

közötti hierarchia fogalmainak analitikus elkülönítése egymástól. Az egyes tevékenységek 

nemhez kötése eszerint az alá-fölérendeltségi struktúra fenntartását szolgálta-szolgálja. A 

számtalan foglalkozástörténeti kutatás eredményei nyomán azt lehet megállapítani, hogy nem 

a munka tartalmának, hanem a vele járó társadalmi státusnak van döntı befolyása arra, hogy 

nık vagy férfiak végzik-e inkább.   

Két fontos mechanizmus játszik szerepet a hierarchikus rendszer fenntartásában:   

Egy ellenırzı mechanizmus, amely az egyes pozíciókhoz való hozzájutás lehetıségét 

kontrollálja. Ez mőködhet intézményi korlátozásokon keresztül, egyes pályák szociális 

bezáródása útján, egyes tevékenységi körök alárendelésével, leértékelésével.   

Legalább ugyanilyen fontos azonban a szimbolikus szinten zajló utólagos legitimáció, az 

egyes munkák férfiasként, illetve nıiesként kódolása. Ebben jutnak a közvéleményt sikerrel 

befolyásoló eszközök, mint például a média, a tankönyvek (a tőzoltók mindig férfiak, az 

ápolónık ellenben mindig nık), a reklámok nagy szerephez.   

Milyen implikációi vannak ennek az empirikus vizsgálatokra nézve?   

Egyrészt elıtérbe került a történeti kontextus. A hierarchia-elmélet kétségkívül jelentısen 

hozzájárult ahhoz, hogy a történeti kutatás újra felfedezte a foglalkozásbeli "nemváltások" 

elfelejtett történetét, s így ismételten felhívta a figyelmet arra, mennyire társadalmilag 

meghatározott, nem pedig a természettıl adott, milyen tevékenységek kötıdnek az egyik vagy 

másik nemhez.  

Az aggregált statisztikai elemzések helyett a mikro társadalmi környezetet részletekbe 

menıen vizsgáló esettanulmányok megszaporodtak. Módszertani szempontból ez az interjús 

és kvalitatív felmérések mind gyakoribb alkalmazását jelentette.  

Központi jelentıséget kapott annak feltárása, milyen tapasztalatokkal szembesülnek a nık a 

munkavégzés kapcsán, életútjuk során milyen stratégiákat alakítottak ki individuális céljaik 

elérése érdekében a társadalmi lehetıségek és elvárások megszabta játéktérben.  

                                                           
2
 Berlinszi Eszter: A munka nemesít? Elméleti magyarázatok a nık munkaerı-piaci helyzetérıl 
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Az elmélet gyenge pontja, hogy könnyen a nı állandóan reprodukálódó áldozati státusának 

differenciálatlan és egyoldalú túlhangsúlyozásába torkollhat. Nem fordít ugyanis elegendı 

figyelmet azokra a folyamatokra, amelyek a fennálló hierarchiát reprodukálják. 
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2. A VEZETÉS 

Ha egy átlagos embertıl megkérdezzük mi az elsı gondolata a vezetés szó hallatára, 

valószínőleg szervezetek vezetésére fog asszociálni. Igen, így van, vezetés alatt az általános 

értelmezés szerint, szervezetbe rendezett tevékenységek vezetését szokták érteni, vagy, ahogy 

Angyal Ádám nevezi tömören: a szervezetést. Azt viszont már kevesen tudják, hogy a 

vezetés, mint szó háromféleképpen is értelmezhetı. Amit a nemzetközi szakirodalom 

managementnek hív, az a típusú vezetés a szervezetek irányításával foglalkozik, amelyet 

Magyarországon ügyvezetésnek hívunk. Viszont létezik egy nagyon ismert és gyakori 

értelmezés is, amit leginkább a személyes vezetéssel lehet azonosítani. Ezt hívja a brit nyelv 

leadership-nek, és a leader, maga a személy, aki a többiek élére áll, elıre segíti ıket, 

iránymutató, elıl halad, vagyis ı a vezér. A harmadik vezetési típus a kormányzás – 

governance -, melyet többnyire társaságirányításnál használnak. Nem egy ember áll az élén, 

hanem csoportként próbálja gyakorolni a hatalmat. Meghatározott helyzetekben az figyelhetı 

meg, hogy a legeredményesebb vezetési forma a kormányzás. [Angyal A. (2003)] 

A vezetésnek léteznek különbözı elméletei, melyek közül hármat szeretnék ebben a 

dolgozatban kiemelni: a személyiség-, a stílus-, és a kontingencia elméletet. Mindenezek 

rövid ismertetése után, az elméleteken belül fogom ismertetni Eysenck személyiségfaktorait, a 

Blake-Mouton féle vezetıi rácsot, valamint Tannenbaum és Schmidt döntési stílus skáláját. 

Személyiségelmélet:  

A személyiség kérdésének problémájával a pszichológia foglalkozik a legrégebbi idık óta. Az 

elsı ismert személyiségtipológiát még Hippokratész alkotta meg i.e. 400-ban, melyben a 

melankolikus (depressziós), a kolerikus (ingerlékeny), a szangvinikus (derülátó), és a 

flegmatikus (nyugodt, közönyös) típusokat különböztette meg. Azonban mai napig nem 

tudjuk a választ egy kulcsfontosságú kérdésre: mennyiben függ össze a viselkedés az adott 

személy belsı (öröklött) adottságaitól és külsı (adhoc) tényezıktıl.  

Mi is valójában a személyiség? A személyiség a gondolkodásnak, a viselkedésnek, az 

érzelmeknek egy jellegzetes mintája, amely meg tudja határozni, hogy a személy hogyan tud 

alkalmazkodni a környezetéhez. Elválaszthatatlan a személyiségjegyektıl és a viselkedési 

sajátosságainktól. Összefoglalva, tehát a személyiség jellemzı tulajdonságaink többnyire 

stabil szervezıdése, amely definiálja egyediségünket, meghatározza, hogy milyen módon 

lépünk egymással interakcióba és hogyan reagálunk másokra. Hans Eysenck a stabil-labilis, 
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illetve az introvertált-extrovertált dimenzió által felrajzolt koordináta-rendszerbe ültette bele a 

többi tulajdonságot, az egyes sík negyedeket pedig megfelelteti a hippokratészi négy 

„temperamentum”-nak. [Dr. Szintay I. (2001)] 

 

Forrás: http://www.gamf.hu/karrier/modul2/modul2_5.html 

1.ábra: Eysenck személyiségfaktorai 

Stílus elmélet: 

A stílus elmélet kutatói a vezetıt mindig valamilyen konkrét feladat-megoldási folyamatban 

tanúsított magatartása, eredményessége tekintetében vizsgálják, ítélik meg. Az úgynevezett 

akció orientált megközelítés elsıdlegesen a csoportmunka kutatásokhoz kötıdött.  

A Blake – Mouton rendszerezése a vezetı kettıs figyelmére, orientációjára épül. Az egyik 

dimenzió a termelésre, a produktumra való koncentrálás, a másik a beosztottakkal, 

vezetettekkel való törıdés fogalmát prezentálja. A dimenziók erısségét egy 0-9 skála 

fokozattal fejezte ki, amelyen belül lényegében három zónát (gyenge, alacsony 0-3; közepes, 

átlagos 3-6; erıs, magas 6-9) értelmezett. 

 

Az így képezett kilenc mezıbıl ötöt emelt ki konkrétan: 

- szegényes menedzsment („fél”-vezetés) 1,1 
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- célorientált menedzsment (hatalom – engedelmesség) 9,1 

- kompromisszumos menedzsment (szervezeti embervezetés) 5,5 

- country club menedzsment (emberközpontú vezetés) 1,9 

- team menedzsment (csoportközpontú vezetés) 9,9 

[Dr. Szintay I. (2001)] 

 

2. ábra: Blake-Mouton féle vezetıi rács 

 

2. 1. Mi is az a vállalkozás?  

A vállalkozás szó nyilván Ön elıtt sem ismeretlen, de mit is jelent valójában? A kifejezés 

francia ıse (entreprise) eredetileg "közvetítést" jelentett, és már évszázadokkal ezelıtt 

használták építtetıkre, kereskedıkre. 

Mára az eredeti jelentés kicsit megváltozott, a vállalkozás szó olyan üzletszerő gazdasági 

tevékenységet jelent, amelynek során felhasználunk tárgyi, anyagi eszközöket, munkaerıt, és 

amelynek célja a jövedelemszerzés. Magyarországon a legújabb korban az 1980-as évek 

elején jelentek meg elıször a nagy állami vállalatok mellett kisvállalkozások, gazdasági 

munkaközösségek. Napjainkban, piacgazdasági körülmények között a különbözı mérető és 
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jogállású vállalkozások egyidejő jelenléte figyelhetı. Életünk minden színtere folyamatos 

változáson megy keresztül, ami döntések sorozatát igényli.  

A vállalkozói lét elınyei 

Függetlenség: a saját fınököd lehetsz, irányíthatod a sorsodat, és ez rendkívüli érték. Emellett 

nem kell mindennap alkalmazkodnod a fınökeid utasításaihoz, saját magad oszthatod be az 

idıd, megválogathatod munkatársaidat. 

A jó munka öröme: minıségi terméket/szolgáltatást nyújtani a vevıidnek - nagyon szép 

feladat, és mindezt a magad módján teheted. Többnyire olyan dolgokkal foglalkozhatsz, amik 

fontosak számodra és közben hozzád hasonló érdeklıdéső emberekkel találkozhatsz. 

Eredmények és siker: ha eléred, hogy jól mőködjön a vállalkozásod, már "letettél valami az 

asztalra" az életben. Meglátod, ez örömet szerez, és persze még jövedelmezı is lehet! 

Személyiségfejlıdés: ahogy szinte minden nap új akadályokkal küzdesz meg, új megoldásokat 

találsz a felmerülı problémákra, személyiséged is folyamatosan fejlıdik, erısödik. 

 

 

Kockázatvállalás 

A kockázat fogalmához bizonyára Ön is a bizonytalanság, a véletlen és a veszteség gondolatát 

kapcsolja. A kockázatnak azonban ennél több a jelentése. A mindennapi életben, így például a 

játékban is, jelenti a nyertes és a vesztes egyenlı esélyét. 

Ami a vállalkozást illeti: annál nagyobb a kockázat, minél nagyobb a kockáztatott érték és a 

veszteség lehetısége. A kockázat külön-külön számítható a nyereségre és a veszteségre 

egyaránt. Ha a kockázatvállalás következményeként valószínőnek látszik a nagy veszteség, 

akkor a kockázatot el kell kerülni. Ezzel szemben, ha nyereség várható, feltétlenül kockáztatni 

kell. 

 

A vállalkozás sikertényezıi3 

Napjainkra már senki sem kérdıjelezi meg azt a nézetet, mely szerint egy vállalat igazi 

sikertényezıje a "puha tényezıkben" rejlik. Hiszen a versenytársak számára nem nagy feladat 

                                                           
3Lukács Edit: Szervezeti konfliktusok kezelése; avagy hogyan oldjunk meg munkahelyi konfliktusokat nıi 
vezetıként? http://www.uni-miskolc.hu/bolgender/lukacs.htm 
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egy adott technológia lemásolása vagy továbbfejlesztése, a K+F eredmények átvétele, egy-

egy reklámkampány lemásolása, a piaci információk megvásárlása stb.  Igazi sikertényezık 

azok, amiket nem lehet lemásolni, tehát azok, amelyet a dolgozók kreativitásában, 

képességeiben, emberi teljesítményében nyilvánulnak meg. Ezek a "puha tényezık" 

biztosítják, hogy meg tudja ırizni hosszabb távra a versenyelınyét egy vállalat, valamint 

ezekkel a tulajdonságokkal kell gazdálkodnia egy mai vezetınek. A 21. század vezetıjének 

már el kell szakadnia a hagyományos vezetıi szereptıl. A hagyományos modellben a vezetı 

egy jól képzett, széles látókörő, kiváló személyiség, aki meghozza a kulcsfontosságú 

döntéseket és mobilizálja a dolgozókat. A hagyományos felfogás szerint a vezetı olyan, mint 

a hajó kapitánya. Mint tudjuk a hajós kapitányok férfiak. De mi a helyzet napjainkban? A mai 

vezetınek már arra kell koncentrálnia, hogy kiválassza, megnyerje, ösztönözze és erısítse, 

valamint támogassa és lekösse a megfelelı dolgozókat. Ezek a feladatok többnyire nıies 

viselkedés mintát kívánnak. Ma már a dolgozókat bizonyos célok és víziók megvalósítása 

érdekében kell lelkesíteni. Azzal kell segíteni a dolgozókat, hogy szervezetükben önállóan 

fejlesszék ki saját és vállalatuk perspektíváit. A vezetıknek ma már nem szabad struktúrákat 

"birtokolniuk", az adott szervezeti egységen belül élet és halál urainak lenniük, hanem inkább 

értékalkotó folyamatokat kell kialakítaniuk, és általában folyamatnak kell tekinteni a vezetést. 

A vezetés e szerint a felfogás szerint a példaképet jelentı szerepek, a kompetenciák és a 

folyamatértelmezés kombinációja. Mindegy, hogy a dolgozókat, teameket, projekteket vagy 

az egész vállalatot irányítja-e a vezetı, mindig szükséges betartani a vezetıi folyamatlépések 

sorrendjét, azaz: a tervekben és a célokban történı megállapodást, az irányítást és a döntést, a 

realizálást/alternatívák keresését, a terv/tény viszony ellenırzését, kiértékelését és 

a visszajelzést, motiválást, javítást. A mai megközelítés szerint: A vezetés olyan szolgáltatás, 

amely sikeressé tesz másokat! Sok kutatás középpontjában áll a menedzsmenttel kapcsolatos 

kérdések, változások, tendenciák vizsgálata, feltérképezése. Wunderer és Kuhn vizsgálatai 

szerint a 21. században a következı kulcskvalifikációk lesznek a legfontosabbak: 

kommunikáció, motivációképesség, kreativitás és az ismeretek átadásának képessége. Egyre 

többet hallunk a csapat munka erejérıl, a team munka fontosságáról. Kutatások rámutattak, 

hogy a kulturális eltérések miatt lehet különbség az egyes tényezık fontossági sorrendjében, 

de megállapítható, hogy a klasszikus, régi vágású vezetıi szemlélet már a világon mindenütt 

idejét múltnak tekintendı. E változások és kihívások számos konfliktus forrásai a szervezeten 

belül. Az elıadásban arra keressük a választ, hogy nıi vezetıként hogyan kell és/vagy hogyan 

lehet a konfliktusokat kezelni. 
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2.2. Mit kell a jó vezetınek személyesen elvégeznie?4 

� Tudás elsı kézbıl. Ki kell tudni lépnie az irodából és közvetlen kapcsolatot teremteni a 

fogyasztóval, hogy kiderüljön, mi motiválja, vezeti ıt a vásárláskor.  

� Beruházások irányítása. Minden beruházás különbözik a másiktól, más az indok és 

mások a beérkezı információk. A koordinálás közben fejlıdnek, javulnak a vezetıi 

tulajdonságok, és új lehetıségek nyílhatnak meg. 

� Fókuszálás. Az erıforrások és az idı is végesek, így csak véges számú feladattal 

érdemes foglalkozni. 

� Kockázat kezelés. A beruházások és projektek mindig nagy kockázatot hordoznak 

magukban, mivel a fogyasztók reakcióját soha nem lehet pontosan kiszámítani. A jó 

vezetı titka nem az, hogy képes kiszámítani a kockázati tényezıket, hanem a hibákat 

gyorsan tudja javítani. 

� Egyértelmőség. A végfelhasználóknak tökéletesen egyértelmő üzenetekre van 

szükségük. A vezetıknek nem a vállalatszemszögébıl kell figyelnie az információkat, 

hanem a fogyasztóéból. 

 

2.3. Hogyan koordináljuk az alkalmazottakat?5 

� Realitás. Ha a kreált célok elérhetetlenek, számtalan utasítás fog célt téveszteni, s az 

alkalmazottak úgy tesznek majd, mintha odaadással dolgoznának a projekten. A 

vezetınek együtt kell dolgoznia a csapatával, léteznie kell közöttük, és világos 

utasításokkal kell segítenie ıket.  

� Figyelmes hallgatás. A meetingeken és a személyes megbeszéléseken rengeteg új ötlet 

láthat napvilágot. Ezek legtöbbször még nincsenek kidolgozva, de segítséget kell 

nyújtani a sikeres megvalósításukhoz. 

                                                           
4http://www.mfor.hu/cikkek/28350.html 

5 http://www.mfor.hu/cikkek/28350.html 
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� Motiváció. mindenki a vállalatért. Nem az a lényeg, hogy ki milyen posztban van a 

szervezeten belül, hanem az, hogy a munkája hatékony, eredményes legyen és a 

vállalat fejlıdését, elırehaladását segítse elı. 

� A rosszul sikerült projektek megünneplése. A projektek egy része nem valósul meg, 

meghiúsul, azonban ezeket is lehet ünnepelni, mivel ez azt a fontos üzenetet közvetíti, 

hogy olyan vezetıvel állnak szemben, aki meri vállalni a kockázatot. 

� Alkalmazottak felelısségvállalása. Ha nagyobb teret, felelısséget, lehetıséget kapnak 

az alkalmazottak munkájuk elvégzésére, az inspirálja, motiválja ıket.  
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3. A SIKER6 

Mi a siker? A siker egy olyan tevékenység, amit a külvilág elıtt végzünk, és a siker attól 

siker, hogy mások annak ítélik meg, valamint ezt minden lehetséges módon a tudtunkra is 

adják. Mindennek, ami létezik, van kezdete, és van vége. Hogyan születik meg a siker? 

Elıször egy gondolatként az ember fejében. A gondolat nı, növekedik, míg egyszer csak vágy 

lesz belıle. A vágy cselekvésre sarkall. Ha valamire vágyódunk, és tenni is hajlandóak 

vagyunk a célért, akkor – ha elég sokszor és elég sokáig cselekszünk – sikeresek leszünk. A 

siker feltöltést nyújt, boldoggá tesz minket, ragyogunk, és kicsivel a föld felett közlekedünk. 

Azután egy újabb gondolat újabb vágyat ébreszt, és a figyelmünk más célok felé fordul, más 

sikerekre összpontosítunk. Ez egy folyamattá alakul át: a kör bezárult - a kör újra indul.  

Volt szerencsém rátalálni egy asszociációs játékra, melyet csoportosan kellett végrehajtaniuk 

az adott személyeknek. A játék a sikerrıl, mint fogalomról szólt. Kinek mit is jelent? Néhány 

a reagálások közül: boldogul, eredményes, elismert, híres, gyıztes, szerencsés, nyert ügye 

van, túltesz a másikon, „lepipálja”, diadalt arat, gazdag, nyereséges, sok ember fınöke, 

megnyeri a vitákat, megvalósítja az elképzeléseit, sportversenyt nyer, megtalálta a lelki 

békéjét. Amikor minden elhangzott, csend lett a teremben, egy végtelen csend, amit szinte 

érzékeltek a résztvevık. Ott maradt a játékosok között a levegıben a kérdés: a siker kívülrıl 

ered, vagy belülrıl fakad?  

Minden emberi közösségben az adott közösség normái határozzák meg, hogy mi is a siker. A 

csoport definiálja az értékeit, és aki a csoportnormák szerint él, aki megfelel az elvárásoknak, 

az sikeres ember a többiek szemében. A pszichológiatudomány az emberi lélek egyik 

kulcskérdésének tekinti a siker- és a kudarcélmények megélésének módját. Az orvosi 

kutatások szerint a pszichoszomatikus megbetegedések hátterében a lelki élet zavara áll, és 

ezek közül is kiemelkedı az elszenvedett kudarcok hatása, azoknak fel nem dolgozása. 

A sikeres ember, a tevékeny ember - ez is tapasztalat - sokkal kevésbé betegszik meg, mint 

mások, hiszen a siker hajtja és a szervezete ellenállóbbá válik egy bizonyos idın belül. 

Hányszor hallani nap, mint nap egymástól: „meghalni sincs idım, annyi a tennivalóm”. Ezt az 

úgynevezett „álpanaszos” mondatot azonban általában megelégedett mosoly kíséri. 

                                                           
6
 Vatamány Bella [2008]: Nık a vezetıi székben – Minden sikeres nı mögött önmaga áll 
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3.1. A sikeres nı 

Milyen is a sikeres nı? Az irodában ı a fınök, a követendı személy. Tárgyalásokat folytat és 

megingathatatlan, megkérdıjelezhetetlen döntéseket hoz. Otthon különleges ételeket fız a 

családjának, gyermekeivel kizárólag pedagógiailag és pszichológiailag értékes játékokat 

játszik. Rendszeresen sportol, mert természetesen jut ideje figyelni az alakjára és egészségére 

is, valamint hetente kétszer kozmetikushoz és fodrászhoz jár, így mindig ápolt külsejő. 

Mindazon jellemzıkkel bír, ami egy nı álma, vágya lehet: jól néz ki, sikeres, boldog anya, 

feleség. Munkahelyén vezetı pozíciót tölt be és az ágyban is érzelemmel töltött, tökéletes 

szeretı. Anyaság és karrier a filmeken, a legprecízebb módon összeegyeztethetı, de vajon a 

valóságban mőködik-e egyszerre ez a két, igen komplikált dolog? Vizsgáljuk meg 

közelebbrıl, mélyebben ezt a kérdést: Milyen a sikeres nı? 

 

3.2. A sikeres nı személyisége 

A feladatokkal való megküzdés szempontjából kétféle embertípus létezik: a kihíváskeresı és a 

kudarckerülı. A kudarckerülı elkerül minden olyan helyzetet, ahol esetleg támadási felület 

hagy és kudarc érheti. Belıle kemény munkával is aligha lehet sikeres embert kovácsolni. 

A sikeres nı - minden ellenkezı híreszteléssel ellentétben - tényleg rendkívül tehetséges 

valamiben. Sikereinek ez az alappillére. Ehhez társul az a tulajdonsága, hogy fokozottak az 

önérvényesítési törekvései, önmegvalósítást végez. A sikeres nı meg tud küzdeni a 

problémákkal, mert erre kialakult stratégiája van, tud uralkodni a káoszon. Optimista és hisz 

önmagában – e nélkül nem megy. Szívesen kezdeményez, fejlett kommunikációs 

képességekkel rendelkezik. Jó az emberismerete, és bizalmat tud ébreszteni önmaga iránt. 

Határozott, céltudatos, kitartó, erıs jellem. Szeretne elismert, megbecsült lenni, vágyik a 

csodálatra, tiszteletre, szeretetre. Nem áll meg a vágyakozásnál, hanem tesz is a kitőzött 

céljaiért. 

Brian Tracy7 szerint a siker hét alkotórészbıl áll: 

� lelki béke, 

� egészség és energia, 

                                                           
7
 http://www.lelkititkaink.hu/sikeres_no.html 
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� jó emberi kapcsolatok, 

� anyagi függetlenség, 

� értelmes célok és eszmények, 

� önismeret, 

� önmegvalósítás. 

Sohasem szabad elfeledkeznünk arról a tényrıl, hogy az ember komplex, testi, szellemi és 

lelki lény, aki csak akkor lehet elégedett, ha mindhárom téren egyaránt harmonikusan fejlett 

és kiegyensúlyozott. Sajnos, gyakran elıfordul, hogy miközben a sikert hajszoljuk, sokszor 

csak a fizikai és szellemi tényezıket vesszük figyelembe, és a lelki szükségleteinket teljesen 

elhanyagoljuk, pedig bennük van a kulcs. 

 

3.3. A test - szellem - lélek harmóniája 

A társadalom és a média a legtöbbször azt közvetíti, hogy a sikeres nı teste legalább egy top 

modellével kell, hogy vetekedjen. A sikeres nı állandóan mosolyog, nincsenek problémái, 

nem szorong, nem fáradt, nem feszült, békés. 

Korunk sikeres nıi ennek a megalkotott, idealizált képnek próbálnak megfelelni. Nık ezrei 

kínlódnak attól az érzéstıl, hogy nem képesek külsıségekben megfelelni az „elvárásoknak”. 

A siker nem a tökéletes nıi idomokon múlik, sokkal inkább nıi identitásunk felvállalásán. 

Természetesen tegyünk sokat azért, hogy a testünk szépségét, egészségét, harmóniáját 

megırizzük, de fogadjuk el, hogy nem vagyunk és valószínőleg soha nem is leszünk 

tökéletesek, mert a tökéletes nem létezik. 

Törıdjünk a külsınkkel is, de soha ne feledkezzünk meg arról, hogy az igazi szépség belülrıl 

fakad. Fontos, hogy a választott szakterületen jól képzettek legyünk, a legaktuálisabb 

tudásbázissal rendelkezzünk. A tájékozottság, a napra kész tudás magabiztossá tesz, 

önbizalmat ad, egyenrangú partnerré tesz, és a magas szintő szakmai tudás mindenkibıl 

elismerést, tiszteletet vált ki. Rosszabb esetben irigységet is akár. Szakmai vitákban is 

legyünk bátrak és ıszinték, merjük felvállalni a saját álláspontunkat. Bátran mutassuk meg a 

bennünk lévı tudásbázist, hiszen ez az egy dolog, amit senki sem tud elvenni tılünk. Fontos, 
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hogy ıszintén, szégyenkezés nélkül valljuk be, ha valamit nem tudunk. A nyílt, egyenes 

kommunikáció a hitelességünket növeli. 

Amikor a siker lelki hátterérıl gondolkodunk, Churcill szavai juthatnak az eszünkbe: 

„Siker az, amikor megırizzük lelkesedésünket, miközben egyik kudarcból a másikba 

bukdácsolunk.”8 

A siker és a kudarc testvérek. A siker voltaképpen a kudarcaink pozitív irányú felfogása, a 

kudarcokból győjtött tapasztalatok kiteljesedése, használása. A siker az eredmények 

folyamatos javulása, pozitív irányba való haladása, amelybe beleférnek az apróbb kudarcok 

is. Kudarc nélkül, nincs siker. Mindenféleképpen olyan teljesítmények és események 

sorozata, mellyel valaki, vagy valakik kiemelkednek az átlagemberek tömegébıl. Bárki 

elérheti, aki hajlandó érte a megfelelı áldozatokat meghozni. 

 

3.4. A siker ára 

A világon mindennek ára van, néha nem is akármilyen. A sikernek is. A sikerre törekvı 

nınek tisztában kell lennie azzal, hogy neki gyakran akkor is dolgoznia kell, amikor más 

hölgyek szabadok és otthon nézik a televíziót a családdal. Esténként, hétvégeken, szabad 

napokon. Ebbıl aztán egyenesen következik, hogy a siker és a családi harmónia nehezen 

egyeztethetı össze. Mégis van, akinek sikerül.  Általánosságban megállapítható, hogy a férjek 

gyakran nem szeretik, inkább csak elviselik a feleségük sikereit. Ezért lehet igaz a felállított 

tézisem: minden sikeres nı mögött önmaga áll. A férjek nem támogatják szeretett feleségüket 

a siker útján, hiszen hiúk, és ezáltal csorba ejtıdik az önbecsülésükön. A sikeres nıi vezetık 

vállára a legtöbbször a dupla mőszak gondja nehezedik. A legtöbb nı többszörös terhet cipel, 

a keresıtevékenységen túl a háztatás, gyermeknevelés problémáit is viseli. 

A probléma kettıs: a férfiak nem minden esetben viselik el a vezetıi munkában megedzıdött 

nıket. A sikeres nık sem mindig tudnak váltani, hiszen a munkahelyükön keményen kézben 

kell tartaniuk a gyeplıt, otthon pedig nehéz átöltözni a szelíd házi tündér ruhába. Senki nem 

tud kibújni önmagából. Nem létezik olyan megoldás, hogy amint hazaér a vezetı nı és átlépi 

a küszöböt, akkor azon nyomban egy másik emberré alakul át, mert ez lehetetlen. A 

legsikeresebb nık elsı házasságának jelentıs része nem élte túl a megpróbáltatásokat. 

                                                           
8
 http://hvg.hu/velemeny/20081020_nemzeticsucs_spekulacio_forint/page2.aspx 
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Kezdetben a férjek bíztatták és támogatták is a feleségüket, mert büszkék voltak rájuk, és mint 

a véres kardot, úgy mutogatták ıket, bármilyen társadalmi rendezvényen. De ha a tanítvány 

túlszárnyalta a mestert, elszabadult a pokol, mert az már elviselhetetlen. Én ilyen esetben 

mindig azt mondom, választani kell egy olyan nıt, aki butább, mint a férfi és irányítható, ily 

módon megszőnnek feszültségek a két fél között. A szociológiai vizsgálatok szerint a második 

házasságok sikeresebbek. Az elsı házasságok közül azok a házasságok állják ki a siker 

próbáját, ahol mindkét fél karriert épít. Alig van olyan sikeres nıi vezetı, akit ne gyötörne a 

lelkiismeret-furdalás, hogy nem volt lehetısége úgy és annyit foglalkozni a gyermekével, 

ahogyan arra mindkettıjüknek igénye lett volna. Az én személyes véleményem az, hogy 

egyiket sem érdemes feláldozni a másikért. Egyszerően azért, mert nem éri meg. 

Nem hallgatható el az a tény sem, hogy azoknak a nıi vezetıknek, akik a tehetségüknek és a 

munkájuknak köszönhetik az elımenetelüket, duplán, sıt néha triplán kell bizonyítaniuk az 

alkalmasságukat. A szociológia ismeri az üvegplafon jelenséget, amely azt jelenti, hogy a 

hierarchiában a középvezetıi posztok jelentik az üvegplafont, amit ebben a férfias világban a 

nıknek megengednek. Ma sajnos már elmondható, hogy akár üvegfal jelenségnek is 

hívhatnánk, mivel napjainkban nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan is ütközünk. A 

magasabb pozíció gyakran csak látható, de el nem érhetı a nık számára. Az üvegplafonba 

ütközı profi munkát végzı hölgyek megoldási módja gyakran az, hogy saját vállalkozást 

alapítanak, és ott bizonyítják rátermettségüket. 

 

3.5.  A sikeres vezetı titka: légy önmagad! 

Optimista emberekkel érdemes körülvennie magát egy vezetınek, ha azt akarja, hogy sikeres 

legyen a vállalatvezetésben. Úgy vélem, hogy az alkalmazottak elvárásainak megfelelıen 

tájékoztatni kell ıket a vállalat ügyeirıl, erre a célra minden kommunikációs eszközt be kell 

vetni. Nagyon fontos, hogy a vezetı optimista legyen és pozitív kisugárzású emberekkel 

vegye magát körbe, ha igazán sikeres szeretne lenni. Különös figyelmet kell fordítania a 

döntéshozási folyamatok során elkövethetı hibákra és azok elkerülésének lehetséges 

módjaira. A különbözı döntéseket logikai, érzelmi, hatékonysági, és etikai szemszögbıl is 

meg kell vitatnia az alkalmazottakkal együtt. Ideális esetben a menedzser egyben az a vezér 

is, akit az emberek autoritásként elfogadnak, követnek, valamint tisztelnek. A vezér 

ugyanakkor az a személy, aki képes és mer vizionálni, illetve alkotni egy olyan stratégiát, ami 

elırébb viszi a vállalatot.  
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3.6. Vízió és tervezés 

Számos vezetı szerint több lépcsıt kell követni egy jó vízió kialakításához. Elıször a 

vezetınek magába kell néznie és meg kell vizsgálnia, mit érez, azután vissza kell néznie és fel 

kell idéznie, mit is tanult, le kell vonnia a múlt hibáiból a tanulságokat, majd információkat 

kell győjtenie a versenytársak terveirıl. Ezután egyben fogja látni a teljes képet, majd a 

fejében helyére fog tenni mindent és, mint ahogy a karmester a zenekart irányítja, így fog 

tenni ı is az alkalmazottakkal, összepontosítva a részletekre. 

Egy vezetı számára a tervezés is nagyon fontos, hiszen ha nem tervez, akkor kudarcot tervez. 

Csak azért elmenni egy találkozóra, hogy egy újabb találkozót beszéljen meg, annak semmi 

értelme. A teendıket is rangsorolnia kell, egy sikeres vezetı tennivalóinak hatékonyságát a 

prioritások meghatározása jelenti. Minden esetben a következıket kell eldönteni a teendıkrıl, 

hogy az fontos és sürgıs, fontos és nem sürgıs, nem fontos és sürgıs vagy nem fontos és nem 

is sürgıs. A siker kulcsa a jól idızített kivitelezésben rejlik. Nemcsak a hozzáértés, de a 

hozzáállás legalább annyira meghatározza egy ember sikerét - tudni kell pontosan, hogy 

mikor érdemes hallgatni, és mikor kell beszélni. Többnyire mindenki képes egy adott tudást 

megszerezni, ám az egyéniség határozza meg, hogy ezeket az ismereteket hogyan és mikor 

tudja hasznosítani. 

 

3.7. Nem szabad kényelmesen hátradılni 

Ha a vállalati ranglétrán valaki elér egy adott szintet, akkor ettıl függetlenül még nem szabad 

elkényelmesedni - a nyilvánvaló sikerek ellenére sem. Mindig növekedni és fejlıdni kell, és 

mindig meg kell kérdeznie önmagától, hogy vajon én vagyok-e azaz ember, aki egy lépcsıvel 

feljebb viszi a céget egy még magasztosabb cél irányába? 

Az interneten böngészve rátaláltam Batara Sianturi9, a Citibank Zrt. elnök-vezérigazgatójának 

a véleményére ezzel a témával kapcsolatban. İ azt nyilatkozta, hogy, amikor alelnökké 

nevezték ki, akkor a kinevezést formálisan átadó felettese is hangsúlyozta, hogy útja csak 

most kezdıdik - vagyis nem engedte, hogy elkényelmesedjen új tisztségében. Elnök-

vezérigazgatóként most is felteszi magának a kérdést, hogy a 100 millió dolláros adó elıtti 

nyereséget felmutató cég vezetıjeként képes egy fokkal feljebb, 150 millió dolláros 

                                                           
9 http://tozsdeforum.hu/index2.phtml?menu=0&submenu=onearticle&news_id=378751&red=ka 
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nyereséget produkáló céggé változtatni intézményét? És vajon felettesei látják benne ezt a 

potenciált? 

Megtanulható-e a vezetés?  

A tanulásnak folyamatosnak kell lennie és mindenféleképpen szükségesek az adott alannyal 

megszületett vezetıi képességek is. Belegondolva az elıbb említett elnök-vezérigazgató 

felelısségébe, nagyon sok mindent kell mérlegelnie. Szerintem egy ekkora Zrt. vezetésénél 

már nagy hangsúlyt kell fektetni a kulturális különbségek áthidalására is, mivel a Citibank Zrt. 

nemzetközi cég. Fontos különbségként említeném például a nem kicsi differenciát az ázsiai és 

az európai kommunikációnál. A Távol-Keleten ez visszafogottabban, fegyelmezettebben 

mőködik, mint nálunk, ahol a direkt véleménynyilvánítás az elvárt.  

 

3.8. Fontos a kommunikáció 

A cégen belüli embereket is differenciáltan kell kezelni, hiszen mindenki külön elbánást 

igényel. Van, aki a nagyfokú önállóságot szereti - ıt hagyni kell visszavonulni-, ugyanúgy 

van olyan is, aki mindenben kikéri a fınök tanácsát és elvárja az útbaigazítást. Úgy vélem, 

mindenkivel közvetlenül kell kommunikálni, személyesen, és ezt a közvetlen alkalmazottak is 

elvárják. A belsı és külsı kommunikáció is egyaránt fontos a siker szempontjából. Sikeres 

vezetıvé csak akkor válhat valaki, ha mindig önmagát adja. Csak akkor kell vállalni a 

felelısséget, ha úgy érzi, ez jelenti számára az életet. Ha nem így teszi, attól vezetı még lehet, 

csak a munkát stressznek és nyőgnek fogja megélni. 
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4. NİK HELYZETE NAPJAINKBAN 

 

Több jelenség is hozzájárul ahhoz, hogy a nık hátrányos helyzetben érezzék magukat a 

férfiakhoz képest, ha a karrierépítésükrıl van szó. Egy dolog azonban nem áll a nık útjába, ez 

pedig a megfelelı tudásszint és a képzettség. Folyamatosan növekedik évrıl évre az 

egyetemet végzett nık aránya. Van ennek ellenére számos jelenség, amely megnehezíti a nık 

elhelyezkedését a felsı vezetésben és a vállalkozás alapítását is egy nı számára. 

Elsıként emelném ki a társadalmi sztereotípiák jelenlétét a köztudatban. Hiába bizonyítanak a 

nık évrıl évre a sztereotípiákkal ellentétesen, ennek ellenére továbbra sem tőnnek el az ilyen 

fajta megkülönböztetések. Számtalanszor tapasztalható, hogy a felsı vezetésben csak férfiak 

vannak jelen, vagy csak nagyon minimális arányban a nık. Jellemzı, hogy a sztereotípiák 

miatt nem a nıi jelöltet választják, illetve sokszor a férfivezetı inkább férfit választ. 

 

További jelenség, hogy még napjainkban is észrevehetı a vertikális és horizontális 

szegregáció. Más és más területeken helyezkednek el a férfiak és a nık. A foglalkozási 

hierarchiában való elırejutási lehetısége a nıknek sokkal alacsonyabb, a beosztási szinteken 

egyre feljebb haladva akkor is jelentısen csökken a nık aránya, ha megfelelı formális 

képzettséggel rendelkeznek. 

Napjainkban ismert fogalomnak számít az üvegplafon jelenség. Ennek részeként kezelhetı a 

nemet, a szervezetet és a környezetet számba vevı tényezık, az esélyegyenlıség 

kialakulásának szempontjából. 

 

A hátrányok és a megkülönböztetések ellenére, fontos kiemelnem, hogy napjainkban egyre 

gyarapodik a nıi karriergondozást elısegítı intézkedések száma. Mind az állam különbözı 

törvények, kormányjavaslatok révén, mind a vállalatok belsı intézkedéseik, programjaik 

révén sok lépést tesznek a nık érdekében. Kiemelendıek továbbá az Európai Uniós közös 

intézkedések megléte is. Ezek sok szempontból hozzájárulnak ahhoz, hogy a nık 

bekerülhessenek a felsı vezetésbe, és nagyban segítik a nıi vállalkozókat is. Nagy 

jelentıséggel bír a Legjobb nıi munkahely díj létrehozása. Utolsóként említeném meg a nık 

számára legmeghatározóbb dolgot a karriertervezésben, ez pedig a család. Egy nı számára 

fontos kérdés a karriere építésében, hogy milyen családi körülmények között él, milyen a 

családi állapota. Sokak számára jelenthet egyfajta szabadságot egy saját vállalkozás indítása, 

melynek révén egy rugalmasabb munkaidı lehetısége adatik meg számukra. Nagy gondot 

okoz továbbra is a családi élet és a munkahelyi kötelezettségek összehangolása, azonban 
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napjaink modern nıje törekszik ezt minél jobban összeegyeztetni. A mai rohanó világunkban 

igenis képesek a nık összehangolni a karriert és a családot, mára már egyre többen élnek a 

lehetıségeikkel. Fontosnak tartom, hogy a nıknek is adott legyen, hogy elvárásaiknak 

megfelelı munkakörben helyezkedhessenek el, és teljes mértékben elismerjék és értékeljék a 

tudásukat. 

 

Ma már nemcsak a gazdasági okok motiválják a nık fokozott munkába állását, hanem az 

önmegvalósítás és a képességek jobb kihasználásnak igénye is. Azt tapasztalhatjuk, hogy a 

nık iskolai végzettsége fokozatosan emelkedik, ennek következtében fokozatosan növekszik 

az esélyük a vezetık csoportjába való bekerülésre. A nık irányába történı folyamatos 

elmozdulást tapasztalunk, ha megvizsgáljuk az elmúlt években a vezetık között a nık és a 

férfiak arányát, azaz mindenütt emelkedett a vezetı pozícióba bekerülı nık száma és aránya. 

Az viszont nem nagyon változik az évek során, hogy a nık a menedzsment alacsonyabb 

szintjeire koncentrálódnak, mint a férfiak és a kisebb hatalmat jelentı pozíciókban is inkább a 

nık vannak jelen. A legfelsı vezetési szinten már legfeljebb 1% a nık aránya. Napjainkban is 

az tapasztalható, hogy minél magasabban helyezkedik el az adott menedzseri pozíció, annál 

kevésbé vannak képviselve benne a nık, a piramiselv tehát ezen a területen is érvényesül. 

Hiába rendelkeznek a nık és a férfiak azonos végzettséggel, a nık csak alacsonyabb szinteket 

foglalhatnak el a vállalaton belül, mint férfi kollégáik és kevesebbet is keresnek az 

összevethetı pozíciókban. Mindemellett feltőnı a nıi és férfi vezetık erıteljes elkülönülése, 

szegregációja. Megfigyelhetı, hogy a kereskedelmi vezetésben az átlagosnál gyakrabban 

fordulnak elı nık, míg az átlagosnál sokkal ritkábban a vegyiparban. Az önállóvá válás 

nagyobb teret nyújt a nık számára az önmegvalósításra, mint ha alkalmazottként dolgoznak. 

Ha nagy szervezeteken belül próbálnak a nık feljebb jutni, akkor egy bizonyos üvegplafon 

gátolja meg ıket elıbb vagy utóbb az elırelépésüket. A nıi vezetıknek nagyobb árat kell 

fizetniük a vezetı pozícióba jutásért, sokszor további életüket meghatározó döntési helyzetbe 

kerülnek. 

 

Hiába történnek jelentıs változások a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely 

tekintetében, a nık kereshetnek éppen annyit, mint a férjük, a család, a háztartás feladatainak 

ellátása döntıen a nık vállát nyomja.  

Genetikailag kódoltnak tőnik a nıkben egy belsı üvegplafon: többségük eleve nem is számol 

azzal a lehetıséggel, hogy felsı vezetıi pozíciót tölthetne be, mert nem látja az elırejutás 

lehetıségét. Nem meglepı tehát a szervezeti-vezetési tanácsadásra specializálódott Hay 
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Group statisztikája, amely szerint a kisebb vállalatok ügyvezetıi szintjétıl felfelé – pedig már 

ott is háromszor több a férfi - a cégmérettel arányban meredeken emelkedik az erısebbik nem 

aránya a Magyarországon mőködı vállalatoknál. A közepes mérető cégek vezetıi között 

átlagosan ötször, míg a nagyvállalatokéi körében hat és félszer több a férfi, mint a nı. Nem 

segít a nık elırejutásában a társadalom sem: nyomasztóak az asszony- és anyaszerep 

elvárásai, amelyek csak erısödnek a magas posztot betöltı nıkkel szemben. Többnyire a 

vállalati kultúra sem hat biztatóan: sok helyütt úgy gondolkodnak, hogy a gyermekes anyák 

kevesebb terhet bírnak, és már nem tudnak éjjelekig bent maradni. 

 

Ismerıs a probléma a több mint száz országban jelen lévı General Electricnél (GE) is: hiába 

tiltja a vállalati etikai kódex a diszkriminációt, a multinacionális cég magasabb posztjain 

egyáltalán nincsenek nık. Ezt kezelendı indította útjára a GE a Women’s Network (WN) 

fantázianevő programot, amely Magyarországon 1999 óta mőködik. A network tréningekkel, 

valamint sikeres vezetıkkel szervezett találkozókkal, beszélgetésekkel igyekszik segíteni a 

nıi munkatársakat. 

 

A karriercélok megvalósításában nyújthat segítséget a leendı kartársnıknek a Hungarian 

Business Leaders Forum (Magyarországi Üzleti Vezetık Fóruma) már befutott nıket tömörítı 

Nıi Vezetık Fóruma. A politikai és gazdasági elit nıtagjai mentorként állnak egy-egy 

ambiciózus hölgy mellé, és bátorságra biztatják ıket olyan kérdésekben, mint több gyermek, 

egy magasabb pozíció vagy MBA-képzés vállalása. 

 

Az Magyar Telekom kismamaprogramot indított, amelynek keretében évente szervezett 

kismama-találkozókon tapasztalatcserére nyílik lehetıség, valamint bemutatják az aktuálisan 

betölthetı pozíciókat, amelyekre pályázhatnak az édesanyák - még a jelenlegi, leépítésekkel 

terhelt idıkben is. A 2005 óta mőködı rendszer a kisgyerekükkel otthon lévı nık számára 

speciális internetes felületet is biztosít, valamennyire naprakészen tartva ıket is a céges 

eseményekben. Emellett a cég kedvezményes áron kínál bölcsıdei, óvodai és nyári táborozási 

férıhelyeket a munkavállalóknak. Az ingatlanfinanszírozásra specializálódott Biggeorge’s 

Hitel&amp; Lízing vezetıje szerint az igazán magas pozíciókban megkerülhetetlen a 

személyes jelenlét, így ha a nı meg kívánja tartani a posztját, akkor hamar vissza kell térnie 

munkahelyére. Ehhez pedig az is kell, hogy a társadalom ne elítélje, hanem megbecsülje azt a 

nıt, aki anyaként és vezetıként egyaránt helytáll - tette hozzá Hegedős, aki korábban az OTP 

lakossági üzletágát is vezette.  Jóllehet óriásvállalatok apránként elkezdenek módszereket 
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kidolgozni a nık elvi támogatására - a globális E.On például Women at Energy címmel 

pozitív diszkrimináló kezdeményezést indított annak érdekében, hogy nıket is nevezzenek a 

legfelsı vezetés tagjai közé -, egyelıre úgy tőnik, csak nagy áldozatok árán jutnak magas 

posztokig a gyengébbik nem tagjai.10 

 

A család és munka elemzési mezıi 

         1. táblázat 

 

Forrás: Nagy [2001] 

A nıi vezetıkkel szemben megnyilvánuló elıítéletek Marshall kutatásai alapján 

Napjainkban is jellemzı még a társadalomra, hogy igen erıs elıítéletekkel és sztereotípiákkal 

sújtják a nıi vezetıket, ezek lehetnek például, hogy elveszítették nıiességüket és 

elférfiasodtak, továbbá, hogy a férfiak határozottabbak és jobban értenek az irányításhoz.  

 

Éppen ezzel a problémával foglalkozik Judit Marshall az egyik könyvében. A nık 

keresımunkával kapcsolatos ambícióira és vezetı képességeire vonatkozóan Marshall a 

következı provokatív feltevések érvényességét vizsgálta meg: 

 

1. A nık különböznek a férfiaktól, s ezért nem jó menedzserek. 

2. A nıknek nem ugyanolyan a munkával kapcsolatos motivációjuk, mint a férfiaknak. 

3. A sztereotípiák miatt a vállalatok vonakodnak menedzserként alkalmazni nıket. 

4. A nık is elhiszik a sztereotípiákat, s ennek megfelelıen viselkednek. 

5. Az emberek nem szeretnek nıkkel dolgozni, illetve nık vezetése alatt, ha pedig 

kénytelenek, akkor megnehezítik az életüket. 

                                                           
10

 http://hvg.hu/hetilap/200844_NoI_VEZEToK_HELYZETE_Leosztott_szerepek.aspx 
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6. Ha a nık dolgoznak, akkor gyermekeik, férjeik és otthonaik, és végeredményben a 

társadalom látja ennek kárát… 

(Marshall, 1984: 13) 

 

Marshall több vizsgálatot is végzett, ahol a nık és férfiak vezetési stílusát vizsgálta, de nem 

talált semmi negatívumot a nık részérıl, sıt csak olyan dolgokat talált, amik pozitívumnak 

számítanak, így például a nık sokkal több hangsúlyt, fektetnek az interperszonális 

kapcsolatokra, ezért jobb menedzserek lehetnek, mint a férfi kollégáik. A férfiak hosszú távra 

terveznek, folyamatos munkavállalásra rendezkednek be, a nık nem tudnak ilyen hosszú távra 

tervezni, viszont ez által a nık sokkal rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a változó 

környezethez és nem olyan merevek a hosszú távú terveik. Marshall vizsgálatai azt mutatták, 

hogy kevés nı építi tudatosan a karrierjét, inkább csak a mindenkori foglalkozásukra 

figyelnek. Ez napjainkra valamelyest változott, sokkal több nı építi tudatosan a karrierjét. Ez 

viszont összefügghet a nıi menedzser családi állapotával is, mivel a férjnél lévı menedzserek 

sokkal elégedettebbek a helyzetükkel. Ellenben az egyedülállóak sokkal jobban szeretnék a 

jövıjüket maguk irányítani. 

 

Az üvegplafon, azaz miért könnyebb a férfiaknak karriert befutniuk? 

A nık azonos szakmai felkészültség esetén is lényegesen kisebb eséllyel futnak be 

munkahelyi karriert, mint a férfiak. Tény, hogy az elmúlt évtizedekben jelentısen nıtt a nıi 

vezetık aránya a fejlett országok gazdaságában. Azonban ez a változás kevéssé érte el a felsı 

szintő vezetıi pozíciókat, ahol a nık továbbra is csak szórványosan képesek bekerülni, 

ritkaságszámba megy egy-egy nıi top menedzser feltőnése. 

Az esélyegyenlıtlenség kialakulásának három fı összetevıjét különböztethetjük meg: 

• a nemre visszavezethetı tényezık 

• a szervezet mőködésének tulajdonítható tényezık 

• a nemet, a szervezetet és a társadalmi környezetet egyaránt számba vevı szempontok11 

Annak a menedzsernek vannak jó esélyei az elırejutásra, aki agresszív, erıteljes, racionális, 

kompetitív, határozott, magabiztos és független. A nıket azonban éppen ezekkel ellenkezı 

tulajdonságokra nevelik. A nık tehát ebbıl a szempontból "hátránnyal" indulnak. A nık 

magatartása, céljai, az önmagukhoz, a családhoz, a karrierhez, a szervezethez való viszonyuk 

                                                           
11

 Nagy Beáta: Karrier nıi módra 
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is pontosan ellentétes azzal, amit a felsı szintő vezetıi pozíció megkíván. A szervezet felsı 

szintjeire eljutó nık a siker, az elismertség érdekében általában a magatartások és attitődök 

férfi modelljét alkalmazzák, és kevés helyet engednek nıiességüknek. 

 

4.1. Karriergondozás a szervezeten belül 

A keresı nık két nagy csoportra oszthatóak, ha az Európai Unió nagyvállalatainak 

esélyegyenlıségi programjait vesszük figyelembe. Ez a két csoport: a karrierorientált és a 

család és karrier összehangolására törekvı nık csoportja. Napjainkban egyre jobban elterjedt 

a kettıs karrierő házaspárok vagy élettársak jelenléte, amely az iskolázottság magasabb 

szintjein növekvı tendenciát mutat. Újabban elterjedt a Patchwork-bibliográfia kifejezés, 

amelyet a kettıs kötıdéső karrier jellemzésére használnak. Ez a hagyományos két 

maximumpontos nıi karriermodellt váltja fel és az életszakaszokat átfedı modellt jellemezi. 

Ebben a modellben a munkaerı-piaci szerepet felváltja a családi szerep dominanciája majd 

ezt követıen ismét a munkaerı-piac érvényesül. Hazánkban ez a modell a gyermekgondozás 

melletti részmunkaidıs foglalkoztatásnál jelenik meg. 

 

A nık és a férfiak karrierorientációja és karrieraspirációja eltérı egymástól. Bizonyított tény, 

hogy a nık karrieresélyei a férfiakénál rosszabbak, karrieraspirációik visszafogottabb. A 

különbségek okaként több tényezı is megnevezhetı, ezek: a nemek eltérı társadalmi szerepei; 

eltérı értékrendjük; a nık gyengébb munkaerı-piaci pozíciójuk lehet. A kialakult társadalmi 

szerepek, amik a nıkre hárulnak, ilyen például a gyermeknevelés, családgondozás, 

háztartásvezetés, is hátráltathatják a nıi karriergondozást. Nagy gondot jelent a nık számára a 

családi teendık és a karriertervek összehangolása, fıként egy kisgyermek nevelése és 

keresımunka folytatása jelenti a legnagyobb problémát. Örökzöld témának számít a kettıs 

szerep összehangolása a karriert építı és a dolgozó nık körében. Nem egyszerő dolog 

egyszerre két helyen, a családban és a munkahelyen is megfelelni az elvárásoknak és 

összehangolnia teendıket. Jellemzı, hogy elıször a nık inkább a karrierjükre koncentrálnak, 

megpróbálnak biztos, jó munkahelyet és keresetet biztosítani maguknak, felépíteni a 

munkahelyi karrierjüket és csak utána alapítanak családod és vállalnak gyereket, sokszor a 

szülıképes kor végsı határán. Társadalmi jelenséggé vált a szingli életforma is. 

 

A nık horizontális mozgása a férfiakénál gyengébb, nehezen mozdulnak el bármerre is ha 

igényeiket, elvárásaikat kielégíti a megszokott munkakör, amelyhez ezek után erısen 

ragaszkodnak. Sokan keresnek a lakóhelyükhöz közeli munkahelyet, amely megkönnyíti a 
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családi feladatok megoldását, és nem kell a közlekedésre sem sok idıt fordítani. Földrajzi 

mobilitásra, nemzetközi karrierre kevesebb lehetıségük van, mint a férfiaknak, a családi 

teendık miatt nem kapnak akkora szabadságot. Nem jellemzı az a minta, hogy a nıi karrier 

miatt a férfiak vállalnának háztartásbeli státuszt. A szervezeti nıi karriergondozás fı 

feladatának kell lennie, hogy a diszkriminációt tiltó törvényi szabályozások ellenére a nık 

egész életpályája során érzékelik a megkülönböztetést az ı hátrányukra. Ez kifejezésre jut a 

foglalkoztatáshoz való egyenlıtlen hozzáférésben, a munkaerı-piaci szegregáció 

újratermelıdésében, a nık szők körő lehetıségeikben a hatalomgyakorlás területén, a 

munkaerı-piaci integráció, reintegráció nehézségeiben, szervezeti szinten pedig a 

keresetkülönbségekben, az elımeneteli korlátokban, a nıi munkakörök értékelésében. 

 

A szervezetek karriergondozási stratégiájukban megfogalmazzák a nıi alkalmazottak 

fejlesztésével összefüggı koncepcionális elgondolásokat, módszereket, eszközöket. Különféle 

karrierrendszerek épülnek ki a szervezeten belül az eltérı külsı és belsı feltételek 

függvényében. Jellemzı, hogy az alkalmazottakat az alsóbb hierarchikus szintekre veszik fel, 

és maguk nevelik ki az utánpótlást, ezt a szakirodalom fel vagy ki modellnek nevezi. Ezek 

szerint a nık csak a belépési ponton vannak kitéve a nık külsı munkaerı-piaci versenynek, a 

továbbiakban a szervezet gondoskodik az elımenetelhez szükséges feltételek 

megteremtésérıl. A nıi karriergondozási stratégiák középpontjában a nıi munkaerıt sújtó 

korlátok felszámolása áll.  

A teendık három feladatcsoport köré szervezhetık: 

 

Az esélyegyenlıség biztosítása a felvétel, elımenetel és javadalmazás terén: 

• ma még sokan a férfiakat részesítik elınyben a felvétel során 

• szinte kivétel nélkül rákérdeznek a nıknél a felvételi interjúk során a 

gyermekvállalásra 

• a nık többségi a piramis talapzatán helyezkedik el, ahol a munkakör presztízse, az 

elérhetı jövedelem kisebb, míg a csúcson lényegesen kevesebb nı található 

• nemek szerinti keresetkülönbség felszámolása 

A nık társadalmi helyzetébıl adódó hátrányok enyhítése, felzárkóztatással: 

• a munkamegszakításból eredı hátrányok enyhítése-megszüntetése 

• 2004-ben induló EQUAL program, amely nık munkaerı-piaci esélyének növelésére 

jött létre 
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• kapcsolati tıke fejlesztése 

• pozitív diszkrimináció a nıi elımenetel segítésére 

• tervszerő gyermekvállalás támogatása 

A karrier és a család összehangolására alkalmas szervezeti eljárások módszerek: 

• a dolgozók önszervezési, önrendelkezési, felelısségi határainak kiszélesítése 

• a szőkre szabott munkaköri feladatok gazdagítása vertikálisan és horizontálisan 

• az elkülönült munkaköri határok oldása, a csoportmunka különbözı fajtáinak 

bevezetése 

• idıben és a helyhez kötött munkakörök alternatívái: munkakör-megosztás, 

• rugalmas munkaidı, rövidített munkahét, távmunka, otthoni munkavégzés, 

részmunkaidı 

 

4.2. Hálót szınek a nıi vállalkozók 

Siker, pénz, karrier, vagy szabadság, önállóság, kreativitás? A vállalkozónıket inkább az 

utóbbiak lehetısége motiválja. A nık alapította cégek közt az internet rohamos terjedésének 

köszönhetıen egyre több az online vállalkozás. 

Induló tıke nélkül, hagyományos cég helyett jóval könnyebb online vállalkozást alapítani. 

Ennek mőködtetése több, a nık élethelyzeteibıl fakadó problémát is megold, például a 

kisgyerekes évek idején, amikor a nık nem a munkáltatók kedvencei. De egyre több az olyan, 

nyugdíj elıtt álló, vagy friss nyugdíjas, aktív nagymama is, aki nyugdíjának kiegészítése 

mellett szellemi kihívásként is szívesen fog bele egy új dologba. Ezt a két halmazt metszi az 

önfoglalkoztatók csoportja, akik biztos állásból váltanak, és a vállalkozástól azt remélik, hogy 

az jobb feltételeket, munkakörülményeket biztosít számukra. İk általában olyan, harmincas 

éveik közepén járó hölgyek, akik már befutottak valamilyen karriert, így komoly kapcsolati 

tıkével segíthetik saját cégüket. Nemritkán egybıl "beleugranak" a vállalkozói létbe, míg a 

kismamák, illetve a nyugdíj elıtt állók gyakran biztonsági játékosként, elıször másodállásban 

próbálnak szerencsét.  

A munka, illetve a magánélet-család összeegyeztetése így is sokszor nehéz, családi támogatást 

kevesen kapnak, míg nem bizonyosodik be a vállalkozás sikere. Honlap készítési tudás híján, 

az elsı honlapjuk/blogjuk megalkotásához sokan használnak blog rendszereket. Ezzel néhány 

hónap alatt annyira sikeresek lehetnek, hogy ezután valóban megérheti vállalkozásba fogni.  
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A legkedveltebbek közé tartozik a hazai Blog.hu, illetve a Google szolgáltatásai közé tartozó 

Blogger. Ezek segítségével kezdık is néhány perc alatt létrehozhatják a blogjukat. A 

regisztrációt követıen pár kattintással megadhatók az alapvetı paraméterek (cím, név, téma 

stb.), emellett egy tucatnyi megjelenítés közül is lehet válogatni. Aki egyedibb designra 

vágyik, annak szerte az interneten sok ingyenesen letölthetı, sokszor igen profi sablon is 

rendelkezésre áll. Ezek beállításához, vagy egyedi megjelenés elkészítéséhez azonban már 

honlap szerkesztési tapasztalat szükséges.  

Akik idegenkednek ezektıl a megoldásoktól, azok egy domain név és megfelelı tárhely 

beruházásával (évi tíz-tizenötezer forintos költséggel) saját blogot is üzemeltethetnek. Az 

ingyenes Wordpress motor szintén gyorsan telepíthetı (ezt ötperces telepítésnek hívják). 

Használatához azonban pár fogalom, és szoftver használata szükséges, mint adatbázis, ftp, 

illetve némi html-szerkesztési ismeret. A Wordpress annyira népszerő, hogy számos nagyobb 

cég is erre telepíti saját honlapját, így az további kiegészítıkkel (galériák, őrlapkészítık stb.) 

nem csak blogként, hanem teljes értékő honlapként üzemelhet. Ilyen kiegészítık és designok 

(template-ek) százai tölthetıek le egy kis keresgélés után, szinte ingyen. Akik elakadnak, 

többek között a magyar Wordpress fórumon olvashatnak a program mőködésérıl, vagy 

kérhetnek segítséget. Ezek gyors és ingyenes megoldások, az induláshoz tökéletesek. A 

blogokat ráadásul a keresımotorok is szeretik, így egy rendszeresen vezetett blog hamar a 

látogatók kedvence lehet.  

 

Nıi vállalkozások néhány jellemzı adata (2004)12 

 

• saját üzletük beindítása elıtt jellemzıen diplomához kötött szellemi munkakörben 

vagy szakmunkásként dolgoztak 

• az alkalmazotti létbıl azonnal a vállalkozóiba ugrott 

• kényszerként élte meg, hogy vállalkozó DE már nem adnák fel azt az autonómiát, amit 

megteremtettek 

• jellemzıen szolgáltatással, kereskedelemmel, pénzügyi szolgáltatással foglalkoznak 

• többségük, abban az ágazatában maradt, amiben korábban is dolgozott 
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 Potápi Rita Vállalkozó lét - nıknek nıkrıl http://www.berbarometer.hu/main/hirek/nok/vallalkozoi.pdf 
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• többség saját megtakarításaiból vágott bele az üzletbe vagy családi és/vagy baráti 

kölcsönbıl 

• bankhitelt vettek fel, vagy Munkaügyi Központok által az önfoglalkoztatóvá válás 

elısegítéséhez nyújtott kedvezményes hitelt 

• nem végeztek alapos piackutatást, de tájékozódtak egy kicsit a piacon nem készítettek 

üzleti tervet 

 

Vállalkozó anyák lelkiismeret-furdalással  

Az üzleti és a családi élet tökéletes egyensúlya nem oldható meg, de az igen, hogy minden 

nap büszke légy arra, amit elértél. A legtöbb anya azért lesz vállalkozó, hogy össze tudja 

egyeztetni a családi és üzleti életét. Azért kezd bele, hogy úgy tudja idejét beosztani, ahogyan 

neki legjobban megfelel. Persze, nincs tökéletes egyensúly. Amikor dolgozik, azt érzi, a 

gyerekeivel kellene lennie. Amikor a gyerekeivel van, azt, hogy dolgoznia kellene. Egy 

ismerısöm nemrég részt vett egy üzleti szemináriumon, ahol az elıadó azt ecsetelte, hogy 

eredmény csak tökéletes odafigyeléssel lehetséges, a csúcsra csak kizárólagos 

összpontosítással érsz fel. Valószínőleg nem gyakorló anya. A vállalkozó anyukáknak sokfelé 

kell figyelniük, nem kizárólag egy dologra. Anya, feleség, testvér, szakács, házvezetı… és a 

felsorolás végtelen. Bőntudatot éreznek, hogy nem fordítanak annyi figyelmet a személyekre 

vagy a feladatokra, amennyit kellene. Nehogy elfelejtsék a fiuk cipıjét baseballedzésre, vagy 

a lányuk uzsonnáját. Aggódniuk kell, hogy mit gondol róluk a többi anyuka. Belefogtak egy 

üzletbe, hogy elsısorban anyák lehessenek, és mégsem azok a hagyományos háziasszonyok. 

A bőntudat felemésztheti az embert.  Nem szabad azon morfondírozni, hogy az ember mit 

nem végzett el, hanem annak kell örülni, amit megtett. Fontossági sorrendet kell tudni 

felállítani. 

 

Leértékelik magukat a nık 

Szerencsémre az elızı két szinte összes nıi témával foglalkozó konferenciáján, vitafórumán 

jelen tudtam lenni, így jó kapcsolatot ápolok és több ízben volt már szerencsém beszélgetni 

Ferenczi Andreával, a Magyar Nıi Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) elnökével és 

Gurmai Zitával, európai uniós képviselınıvel. Örömre szolgál, hogy mindig nyitottak egy-

egy beszélgetésre velem és mindig újabbnál újabb információkkal tudnak nekem szolgálni. 
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„A nık képzettségük, tudásuk ellenére sem tudnak érvényesülni a munka piacán. Növeli 

hátrányukat, hogy eleve olyan szakmát választanak, ami nem kelendı. Ráadásul hiába tesznek 

meg mindent karrierjükért, az üvegplafon megakadályozza ıket a vezetıvé válásban. 

Elenyészı számú a nıi egyetemi vezetı, MTA tag, a K+F döntéshozatalban csak jelképesen 

vannak jelen és a bérek terén is alulmaradnak a férfiakhoz képest. A nık foglalkoztatása nem 

esélyegyenlıségi, hanem diverzitás kérdése. A sokszínő munkahely ugyanis jobban mőködik” 

- fogalmazott Ferenczi Andrea, a "Diplomás nık esélyei a munkaerıpiacon" címő 

konferencián.  

 

Ki a karrierista?  

A karrier szóhoz manapság pejoratív értelem társul, fıleg ha nıkrıl beszélünk. Ennek oka a 

társadalomban és a nyelvben keresendı - mondta Dr. habil. Palasik Mária tudományos 

fımunkatárs, egyetemi docens. A karriert gyors, sikeres elımenetelként, érvényesülésként 

határozza meg az Értelmezı szótár. Magyarországon a gyakorlatban elterjedt nézetek szerint 

az a karrier, ha valaki egy szervezeti ranglétrán egyre magasabbra kerül, minél nagyobb 

ismertségre tesz szert. A hétköznapi értelemben vett karrierista olyan ember, aki törtetı, 

személyes érvényesülése érdekében esetleg a tisztességtelen eszközök felhasználásától sem 

riad vissza, a karrierizmus pedig hajsza az egyéni sikerért. Így a nı és a karrierizmus csak 

negatív értelmezést kaphat. A francia eredető carriere szó viszont életpályát, életutat, 

pályafutást jelent. Az angol eredető carriageway pedig úttest; a folytonosságot idézi. 

 

4.3.Karrierút-típusok, nıi foglalkoztatás, munkanélküliség 

Tradicionális karrierútnak hívjuk, ha rögtön iskola után bekerülünk egy szervezetbe, és a 

hierarchiában folyamatosan felfelé lépegetve elérjük a szakmai kompetenciánknak megfelelı 

szintet, és onnan megyünk nyugdíjba. Professzionális karrierútnak nevezzük a gyors karriert, 

amelyet csupán szakmai tudásunknak köszönhetıen érünk el. A helyét keresı karrier a mai 

fiatalságra jellemzı típus, vagyis amikor a dolgozók nem félnek munkahelyet váltani egy 

magasabb célért, bérért. Az "akciós" vagy helyzetkarrier, amikor kihasználjuk a szervezet adta 

lehetıséget, például megpályázunk egy megüresedett pozíciót. A multi karrier során többször 

kezdünk egy adott életpályán karrierbe. Palasik Mária ide sorolja a tudós karriert is. Ez azt 

jelenti, hogy bizonyos életkorszinten elérünk egy karriert, aztán egy kicsit csönd lesz 
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körülöttünk, aztán megint jön a sikerhullám, amely idıvel elcsendesedik. A korai éréső karrier 

az, amikor az ember bizonyítás és megfelelı munkatapasztalat nélkül kerül a legmagasabb 

pozícióba, ahonnan már nem tud feljebb lépni.  

Egyre több diplomás nı munkanélküli 

 

Forrás: Matiscsákné dr. Lizák Marianna és Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna: Nık a munkaerı-

piacon 2009. 03. 20. 

3. ábra: Összes foglalkoztatott nemek szerint 

 „A kutatások azt mutatják, hogy az egyetemi végzettségő nık foglalkoztatási szintje 

háromszor nagyobb, mint az általános iskolai végzettségőeké, az alapfokú iskolai 

végzettséggel bíró nık negyede, a diplomával rendelkezı nık több mint háromnegyede 

foglalkoztatott. Ugyanakkor európai uniós összehasonlításban Magyarország kedvezıtlenebb 

helyzetben van e téren, ennek a nem megfelelı képzettség, a munkatapasztalat és a gyakorlat 

hiánya az oka. Az Európai Bizottság szóvá is tette, hogy a pályakezdı diplomás 

munkanélküliek munkaerı-piaci integrálására nagyobb gondot kellene fordítania a 

kormánynak. A különbözı programok ugyanis nem érték el céljukat: nemhogy javult, inkább 

romlott a diplomás pályakezdık - ezen belül a nık - elhelyezkedési esélye” - mutatott rá Dr. 

Koncz Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára (Women's Studies Központ). 

A diplomások, s különösen a pályakezdık hét jelenleg is folyó regionális munkaerı-piaci 

program célcsoportját alkotják. Ám hiába költött milliárdokat a kormány a különbözı 

programokra, még mindig nem mutatják fel azokat az eredményeket, amelyek elvárhatóak 

lennének és a pályakezdı diplomások és diplomás nık elhelyezkedésén nem sokat segítettek 

ezek a programok - vélik a szakemberek. Az Állami Foglalkoztatás Szolgálat (ÁFSZ) 2007-es 
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adatai szerint azonban a diplomás nık bizonyos korcsoportjainak foglalkoztatási rátája 

kedvezıbb, mint az EU-ban. Ez elsısorban a 40-44, 45-49, 50-54 éves felsıfokú végzettségő 

nık esetében mondható el, 55 éves kortól viszont komoly hanyatlás figyelhetı meg. 

 

Forrás: Matiscsákné dr. Lizák Marianna és Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna: Nık a munkaerı-

piacon 2009. 03. 20. 

4. ábra: Képzettség szerepe az aktivitásban 

2000-tıl kezdve folyamatosan nı a munkanélküli diplomás nık száma, és az adatokból 

kitőnik, sokkal több a diplomás nı, mint férfi a munkanélküliek között. Ráadásul a 

gyengébbik nem olyan szakmákat választ, amelyekkel különösen nehéz elhelyezkedni. Így 

nem meglepı, hogy a mőszaki diplomások között is kevés a nı. Az ÁFSZ 2008. májusi adatai 

szerint az oktatás és a pénzügyi közvetítés szívja fel a legtöbb diplomást. Leginkább az 

oktatás (75, 6 százalék), egészségügyi, szociális ellátás ágazatában (71, 7) meghatározó a nık 

jelenléte. A legkevesebb nı a "férfiszakmákban" van: így az építıiparban, bányászat, erdı-, 

vad- és halgazdálkodás valamint a mezıgazdaság területén. Az ÁFSZ adatai arról 

tanúskodnak, hogy különösen a pályakezdı diplomások körében felülreprezentáltak a nıi 

álláskeresık. Az ÁFSZ adatai szerint 2008-ban a legtöbb munkaerıigény tanárok illetve 

gépészmérnökök alkalmazására irányult. Mind a pályakezdık, mind pedig a nem pályakezdık 

körében az általános iskolai tanár, tanító áll a diplomás nık keresett foglalkozásainak 

toplistájának élén 2008-ban. További népszerő foglalkozásnak számítanak az irodai 

adminisztrátor, óvónı, középiskolai tanár, oktató, közgazdász stb.  
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Miért nem tudnak elhelyezkedni a diplomás nık? 

 

Forrás: Matiscsákné dr. Lizák Marianna és Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna: Nık a munkaerı-

piacon 2009. 03. 20. 

5. ábra: Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

„Az általános iskolai végzettségő nık munkanélküliségi rátája 6,3-szor nagyobb, mint az 

egyetemi végzettségő nıké. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ık annyira jobban állnak a 

munkaerıpiacon, ugyanis munkanélküliségi rátájuk 40 százalékkal nıtt az elmúlt évtizedben” 

- nyomatékosította Dr. Koncz Katalin. „Elégtelen munkahelykínálat, a diplomás túlkínálat, a 

gyakorlat hiánya, álláskeresési technikákban való járatlanság, a gyenge mobilitási készség 

következtében a pályakezdık több mint nyolc százaléka nem tud elhelyezkedni” - mondta a 

Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. Hozzátette: „a fiatalok nem tudják magukat jól 

menedzselni, fıleg a nıknél figyelhetı meg ez a hiányosság, sokkal szerényebbek, mint a 

fiúk. Ez is közrejátszik abban, hogy kevésbé tudnak jól érvényesülni.”  

 

Munkaerı-piaci pozíciót meghatározó tényezık 

„Az iskolázottság, ezen belül nıtt a fiatal nık képzettsége az elmúlt évtizedekben növekedett, 

de az iskolarendszer szerkezete katasztrofális a munkaerı-piaci felvevı képesség 
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szempontjából” - emelte ki az egyetemi tanár, aki szerint hatalmas különbségek vannak a 

nemek között a mőszaki pályán, illetve a társadalomtudományok terén. 

 

Forrás: Matiscsákné dr. Lizák Marianna kutatása alapján 

6. ábra: Nık munkaerı-piaci pozícióját befolyásoló tényezık 

 

Nem a tudás számít? 

Koncz Katalin kiemelte: jelentısen meghatározza a munkaerı-piaci pozíciót a társadalmi 

szereprendszer. A munkamegszakítás akadályozza a lányokat a karrier kiépítésében, így 

lassúbb a karrierjük és alacsonyabb szintekre jutnak el, mint a férfiak. Jelentısen 

meghatározza a munkaerı-piaci pozíciót a kapcsolati tıke: nem a tudás határozza meg, ki kap 

jobb állást, hanem a kapcsolat. A nık kevesebb figyelmet fordítanak erre, ami nem azért van, 

mert nincs rá idejük, és rohannak haza háztartást vezetni, gyereket nevelni, a nık egész 

egyszerően nem tulajdonítanak nagy jelentıséget a kapcsolatépítésnek.  

Korlátozza a nıi elıremenetelt az érdekérvényesítési képesség hiánya is, illetve a 

karriertervezés kevésbé tudatos a nıknél, mint a férfiaknál. Dr. Koncz Katalin szerint a 

nıknek meg kell küzdeniük a belépési korlátokkal is, amely részben a felvételnél, részben a 

munkaerı-piaci reintegrációnál figyelhetı meg. Felvételi elbeszélgetést követıen azonos és 

gyengébb felkészültség esetén is inkább a férfiakat választják a cégek.  
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Harminc százalékkal keresnek kevesebbet a nık 

Ma még átlagosan 30 százalékos jövedelemkülönbséget tudunk mérni a férfiak javára, de ez 

mérés kérdése. - Egy biztos, a nık kevesebbet keresnek ugyanabban a foglalkozásban, mint a 

férfiak. Ez a különbség szellemi munkák terén nagyobb, hiszen a teljesítmény ott nehezebben 

mérhetı - emelte ki a szakértı. Ezen kívül szegregáció nehezíti a nık helyzetét: vagyis a 

munkaerıpiacon bizonyos foglalkozásokban a nık vannak többségben, másokban meg a 

férfiak. - Ez önmagában nem lenne baj, azonban azokban a foglalkozásokban, ahol nıket 

alkalmaznak, ott kedvezıtlenebb feltételeket kínálnak, a kereseti piramis alján helyezkednek 

el - magyarázza Dr. Koncz Katalin.  

 

Forrás: Matiscsákné dr. Lizák Marianna és Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna: Nık a munkaerı-

piacon 2009. 03. 20. 

7. ábra: Reálkeresetek alakulása 

Az ÁFSZ adatai szerint a szállítás, raktározás, posta, távközlés terén tapasztalható a 

legnagyobb különbség a nemek között a bérek terén. Van, ahol a bérkülönbség meghaladja a 

30 százalékot is. A fizetés szempontjából a beosztás is meghatározó. A hierarchiában betöltött 

hely a mezıgazdaság, vad- és erdıgazdálkodás terén a legjelentısebb a fizetésekben, hiszen 

ott mutatkozik a legnagyobb különbség. Az ÁFSZ munkatársa elmondta, hogy ez 

összefüggésben van azzal, hogy a férfiak eleve sokkal többen vannak vezetı beosztásban, és 

az ágazatok között is nagy az eltérés. A BME pályakövetési vizsgálatának eredményei is 

alátámasztják ezeket az adatokat. A 2006-ban végzetteknél a nık a 2007. évi havi bruttó 

átlagjövedelme 248 428 forint, a 2008. februári havi átlagkeresete pedig 255 000 forint volt. 

Összehasonlításképpen a KSH szerint a teljes munkaidıben foglalkoztatott szellemi 
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foglalkozásúak havi bruttó átlagjövedelme 2007-ben 255 580 forint. Azonban ez a kereset 

mindkét esetben csak 75 százaléka a férfi kollégák átlagos jövedelmének. 

 

Üvegplafonba ütközve 

A nık karrierépítése többnyire megreked a középvezetıi szinten, láthatatlan akadályok 

nehezítik az elırejutást. Az érvelés többnyire hamis: a nık nem rendelkeznek elég tudással a 

vezetıvé váláshoz - írja le az üvegplafon jelenségét Palasik Mária. Ezt azonban cáfolják a 

következı statisztikák. Míg 1930-ban a nık aránya az összes oklevéllel rendelkezıkön belül 

csupán 9,7 százalék volt, addig 2001-ben 50,3 százalék. Vagyis 2001-re már több felsıfokú 

nı volt, mint férfi. Az ÁFSZ adatai szerint összességében a férfiak 60 százaléka, a nık 40 

százaléka tölt be vezetıi posztot. Míg a piramis alján leginkább nıket találni.  

 

Egyre több a diplomás nı, de kevés a mőszaki szakember 

A legtöbb nı (közel 70 százalék) az üzleti élet és irányítás területén tanul tovább, ezt követi a 

tanárképzés és az oktatástudomány. A fizika, számítógép-, mérnöki tudományok, matematika, 

gyártás és feldolgozás, építészet és építéstudomány terén a férfi és a nıi hallgatók száma 

egyaránt alacsony. Ugyanez figyelhetı meg a PhD képzésben is. Palasik Mária szerint az 

lenne a cél, hogy mind a mőszaki területeken, mind a felsıfokú, mind pedig a PhD oktatásban 

nıjön a hallgatók száma és ezen belül is nagyobb teret kapjanak a nık.  

 

Mellızik a nıi tudósokat, kutatókat, vezetıket 

Palasik Mária elmondta, hogy a rendszerváltás óta csökkent a kutatók száma, a nık aránya 

(34,2 százalék) viszont emelkedett és most kezdi utolérni a rendszerváltás elıtti számot. 

Érdekesség, hogy a hölgyek száma kevésbé csökkent, mint a férfiaké a tudós társadalmon 

belül. Ez pedig azzal magyarázható, hogy férfi kutatókat a multinacionális vállalatok 

különbözı felsı vezetıi pozíciókba elszipkázták. A 2005-ös adatok arról tanúskodnak, hogy a 

kutatók leginkább a mőszaki tudományterületekre orientálódnak. A legtöbb nıi kutatót a 

bölcsésztudományok terén, a legkevesebbet pedig a mőszaki tudományok terén találunk, de 

azok közül is inkább a vállalkozói szektorban. A mőszaki tudományok terén az összes 
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szektorban nem egészen 2000 nı dolgozik. A 2007-es adatokból az a tény olvasható ki, hogy 

a nık a K+F döntéshozatalban csak jelképesen (nyolcan) vannak jelen. A nıi tagok 19 

százalékos aránya bizonyul a legtöbbnek, ami annyit jelent, hogy négy szerencsés hölgy az 

MTA Doktori Tanács póttagjai között lehet jelen. Az MTA doktorai között összesen 12, 6 

százalékos (327 nı) a nık aránya, a mőszaki tudományok terén pedig összesen 19 hölgyet 

fedezhetünk fel, amely 6,9 százalékos arány. A tudományos fokozattal rendelkezık között a 

mőszaki területen összesen egy százalékos a nık aránya. 

 

A nemek közti, további megfigyelt "eltérések" 

A BME pályakövetési vizsgálatának eredményei alapján a nık körében jelentısen magasabb 

az adminisztratív területen dolgozók aránya, ugyanakkor a két legnépszerőbb (tervezı, kutató, 

fejlesztı, illetve kivitelezı, gyártó, üzemeltetı) munkakörben jelentısen alacsonyabb 

arányban képviseltetik magukat a nık - a korábbi évekhez hasonlóan. Az álláskeresés során 

az elhelyezkedést segítı csatornák közül a nık az online állásközvetítıket jelentısen 

gyakrabban használják a férfiaknál, ugyanakkor a férfiakra jellemzı az állásbörzék és a 

kapcsolati tıke aktívabb használata. Az egy fıre jutó nyelvvizsgák száma magasabb a 

nıknél.  

 

Van megoldás?  

Palasik Mária összegezve elmondta: a nık azonos szakmai felkészültség esetén lényegesen 

kisebb ívő munkahelyi karriert futnak be, mint a férfiak. Több idı kell nekik a karrier 

felépítéséhez, amelyben nyilván a gyermekvállalás is szerepet játszik. Eltérı pályaívek 

figyelhetık meg a nemek között: a férfiaké inkább magasba törı, majd megülı. A nıké 

stagnálás után egyenletesen, kiegyensúlyozottan emelkedı. Palasik Mária szerint 

népszerősíteni kellene a természettudományokat a középiskolákban, és megmutatni a 

lehetséges pályákat, jó példákat. Növelni kellene a lányok önbizalmát, hogy több bátorságuk 

legyen részt venni a férfias közegben. El kellene érni az úgynevezett kritikus tömeget, ahol a 

szervezeti és munkakultúrában már nem a többséghez való alkalmazkodás az elsıdleges. 

Támogatni kellene a karrier és magánélet összeegyeztetését. Családokat és nem csupán nıket 

segítı programokat kellene létrehozni. 
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Dr. Koncz Katalin szerint nemzetgazdasági szinten van szükség egy esélyegyenlıségi 

stratégia kidolgozására, fontos továbbá az esélyegyenlıségi szemlélet társadalmi elterjesztése, 

az esélyegyenlıségi követelmények beépítése a vezetı kiválasztás folyamatába, valamint a 

mentori rendszer kiépítése. 

 

Távmunka-házak: új munkalehetıségek vidéken 

 

A Magyarországon még kevésbé elterjedt, de nyugaton már évtizedek óta sikeresen 

alkalmazott távmunka-házak a hatékony megoldás egyik módszerét jelenthetik a vidéki 

foglalkoztatás esélyegyenlıségének és egyensúlyának megteremtésében. A Magyar 

Távmunka Szövetség Országos Távmunka-ház Programjának új állomásaként készülı 

távmunka-házak olyan innovatív foglalkoztatási modellt kínálnak mind a szolgáltató cégek 

mind a vidéki munkavállalók számára, amely a vállalatok költséghatékonyságát és a vidéki 

foglalkoztatási lehetıségeket egyaránt javítja. 

 

A távmunka-ház elnevezés egy olyan, a nyilvánosság elıl elzárt infrastruktúrát jelöl, amely 

független a munkaadó vállalat földrajzi helyétıl és szervezeti felépítésétıl, és ahol a 

munkavállalók informatikai vagy kommunikációs eszközön keresztül tartják a kapcsolatot 

munkáltatójukkal. Ez a konstrukció elınyös mind a munkavállalók mind a munkaadók 

szempontjából. A munkavállalók számára a legnagyobb könnyebbséget a lakóhely-munkahely 

közötti földrajzi távolság minimalizálása vagy megszőnése, valamint az utazásra szánt idı 

drasztikus csökkenése jelenti – a munka utazik, nem a munkavállaló. Munkáltatói oldalról 

pedig a költségek és fluktuáció csökkenése, valamint a mőködési hatékonyság és a vállalati 

lojalitás emelkedése jelenti a legnagyobb vonzerıt. Kutatások és a gyakorlati tapasztalatok a 

távmunkát alkalmazó cégeknél mind költségmegtakarítás, mind hatékonyság szempontjából 

20-30%-os javulásról számolnak be. 

 

A Magyar Távmunka Szövetség kezdeményezésére 2007-ben jött létre Magyarország és a 

Közép-Kelet-európai régió elsı távmunka-háza Örkényben. A sikeres mőködés nyomán 2010 

októberében újabb együttmőködés kezdıdött, amely a távmunka-ház 

gyakorlatának magyarországi és szlovákiai térnyerését kívánja elısegíteni az innovatív 

módszerek továbbfejlesztésével és térségi szereplık bevonásával. 
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A Habsburg György fıvédnökségével elindított Országos Távmunka-ház Program a 

szolgáltatói szektor foglalkoztatási sajátosságaira épít, emellett célja, hogy elısegítse a vidéki 

foglalkoztatás esélyegyenlıségét és egyensúlyát. A Program következı  állomásaként 

a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmőködési Program keretében elnyert 

pályázatnak köszönhetıen két új távmunka-ház létesülhet a Közép-Kelet-európai régióban. 

A projekt 15 hónapos idıtartama alatt két távmunka-házat hoz létre a 

konzorcium, Nagykırösön és a szlovákiai Szıgyénben, amellyel összesen 45 új 

távmunkahely kiszolgálására alkalmas infrastruktúra létesül. 

 

A nık a jövı internetes vásárlói 

Egyre több magyarországi online áruház megjelenését alakítják át a hölgyek igényei szerint, 

és a jelenlegi trendek alapján 2012-re az internetes vásárlók fele már nı lesz hazánkban. Az 

elmúlt egy évben interneten vásárlók száma megközelítette az 1,1 millió fıt Magyarországon, 

míg az internetezık többsége már vásárlás elıtti tájékozódásra is használja a világhálót – 

derül ki GKIeNET –T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról kutatásából. 

 

Az internetes vásárlás „hıskorában” még jellemzıen a férfiakat érdeklı termékeket és 

szolgáltatásokat árusítottak az interneten. Ennek megfelelıen az elsı online áruházak 

felépítése is a férfiak logikáját tükrözte: tematikusak, megjelenítésükben is hierarchikusak 

lettek, a megjelenített képek pedig kizárólag a termékek bemutatására szolgáltak, nem 

érzelmek kiváltására. 

 

A bevásárlásokat, vagyis a háztartásokba a napi fogyasztási cikkek beszerzését többségében a 

hölgyek végzik. Interneten viszont a kezdetekben leginkább tartós fogyasztási cikkekkel 

kezdtek el kereskedni azok magasabb értéke, illetve a férfiak nagyobb arányú internetes 

jelenléte miatt. Az élelmiszerek, vegyi áruk, ruhák és játékok online értékesítése viszont 

fokozatosan hozza meg a hölgyek kedvét is az internetes vásárlás iránt. Mindez azt is 

eredményezi, hogy 2012-re várhatóan az internetes vásárlók fele már nı lesz, megtörve ezzel 

a férfiak dominanciáját. Az online boltok megjelenése is ennek a trendnek megfelelıen 

változik: a leegyszerősített kategória rendszerek helyett egyre több kereskedı helyezi elıtérbe 

a meleg színvilággal fényképezett, érzelmeket kiváltó termékbemutatókat.  Már nem is az 

árak szerepelnek kiemelt helyeken, hanem a százalékban kifejezett kedvezmény mértéke, a 

hölgyek igényeinek megfelelıen. Az online áruházak nıi vásárlók felé fordulása így 
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látványos változást eredményez mind a megjelenésben, mind a jellemzı fogyasztói kosár 

összetételében. 

 

4.4 Vállalkozás nıi szemmel 

A nıi vállalkozás nem azt jelenti, hogy termékeik vagy szolgáltatásaik szálkeresztjében a 

gyengébb nem képviselıi lennének. A nıiséget inkább a motivációban kell keresnünk: a 

hölgyek bizonyítani akarnak, s elsısorban nem a profit hajtja ıket, hanem az önkifejezés. 

Korunk családanyáiból már nem lesz fejkendıs, kapu elıtt komámasszonnyal pletykáló néni; 

azok az idık valahogy elvesztek a rendszerváltozás és az ezredforduló között. A nık ma már 

a család mellet - sokszor helyette - karrierre, sikerre vágynak, amit többen nem 

alkalmazottként, hanem önálló vállalkozást irányító üzletasszony szerepében akarnak elérni. 

"Érdekes, hogy a nık alapvetıen nem a profit reményében indítják a vállalkozásukat. Nálunk 

ez inkább önkifejezés, önigazolás, hogy: lám mégiscsak képes vagyok rá!" - mondja 

kérdésünkre Tóth Zsuzsanna, a nıi vállalkozások tanácsadója. "A nık emocionális alapon 

hozzák a döntéseik, ezért - fıleg a kezdeteknél - jó, ha valakire támaszkodhatnak, ha 

kérdezhetnek, amikor elakadnak. Tapasztalat, hogy a családtól, barátoktól nem kapnak elég 

támogatást, férfi társaiknál sokkal bátortalanabbak, kevésbé felkészültek, - fıleg technikailag 

-, de rengeteg ötlet, és lelkesedés jellemzi ıket." 

Tóth Zsuzsannát másfél éve foglalkoztatja a gondolat, miként tudna üzletfejlesztési és 

marketingtanácsokat adni nıi cégvezetıknek. Az ötlet - ahogy mondani szokták - az utcán 

hevert, csak eddig senki sem hajolt le érte, így született meg az evaalma.com, a nıi 

cégvezetık és nıi vállalkozók virtuális Mekkája. "A munkám során számos céggel, 

vállalkozással kerülök kapcsolatba; feltőnt, hogy más a kommunikáció, és mások a nıi 

vezetık, vállalkozók igényei. Általában a nık hátrányból indulnak a pénzügyi, vállalkozási 

témákban, így akár egy felzárkóztató-felkészítı tanfolyamnak is felfoghatjuk a weboldalt, ami 

elsısorban nem az ügyfélszerzésre, hanem az ügyfél képzésére fókuszál" - mutatja be az 

oldalt a szakérı.  

A hölgyek elsısorban online vállalkozás-alapításon törik a fejüket. Ez a típusú vállalkozási 

forma több lehetıséget tartogat; bárki számára, kevés befektetéssel létrehozható, és ma még 

az interneten sok terület betöltetlen. "A nık elıszeretettel ültetik át a vállalkozásukba kedvenc 

érdeklıdési területeiket, hobbijukat, illetve azokat a problémaköröket, amelyek megoldásán 

ık már túl vannak, és eredményesen segíthetik sorstársaikat. A témaválasztásban fontos még 
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a család, egészség, kreativitás, szépségápolás, és lelki élet - tehát mindazok a dolgok, amikkel 

a hétköznapokban is foglalkozunk."  

A weboldal még gyerekcipıben jár, csupán pár hónapja érhetı el az interneten. "Amíg 

megtelik szakmai anyagokkal, addig az oldal blog részében igyekszem feldolgozni azokat a 

témákat, amik szükségesek az online üzlethez a képszerkesztéstıl a keresıoptimalizálásig. 

Ezekrıl érthetıen, "konyhanyelven" igyekszem írni. A cél, hogy mindenki fel tudjon építeni 

egy induló vállalkozást, aztán már csak rajta múlik, hogy mihez kezd vele. Természetesen, a 

továbbiakhoz is kap támogatást."  

A blogban a kezdık éppúgy találnak ıket érdeklı témát, mint azok, akik már rendelkeznek 

egy online vállalkozással. "Arra bíztatom ıket, hogy amit tudnak, csináljanak meg egyedül, és 

csak akkor forduljanak hozzám szolgáltatásért, ha nagyon nem megy, vagy gyorsan, profi 

megoldást szeretnének" - mondja Tóth Zsuzsanna. Azok a hölgyek pedig, akik feladták a 

vektoros céges logó szerkesztését, negyvenötezer forint plusz áfáért tehetnek szert egy 

kigondolt, web- és nyomdakész cégérre. De ugyanígy készülhet akár blog design 

hatvankilencezer forint plusz áfáért, vagy kigondolt, keresıoptimalizált professzionális 

weboldal száznegyvenkilencezer forint plusz áfáért.  

Az Éva Álma megalkotója úgy számol, legalább még hat hónap, mire az oldal bekerül a 

köztudatba. Ebben a feladatban a közösségi média rengeteget segít; néhány a napos 

Facebook-jelenlét óta a weboldalnak már több mint húsz rajongója van. "Az új projekt mellett 

azért üzemel a régi webdesignnal, arculattervezéssel foglakozó vállalkozás is." 

 

Jobbak a nıi vállalkozók? 

Az utóbbi években egyre több nı indít vállalkozást, de csak minden tizedik jár az élen 

tudatosságban, innovációban, a modern eszközök használatában. Ugyanakkor több nıi, mint 

férfitulajdonú kisvállalkozás éli túl a kritikusnak tartott elsı három és fél évet. 

Zsuzsanna több mint harminc éve vállalkozó. Ezalatt a kiskereskedelem különbözı területein 

próbálkozott, azt mondja, már nem is tudja elképzelni, hogy alkalmazottként dolgozzon 

valahol. Kezdetben egyszemélyes boltot üzemeltetett: ı volt az árubeszerzı és az eladó is, 

munkáját mindössze egy könyvelı segítette. Ma már három alkalmazottal dolgozik, és bár 

sikeresnek tartja magát, azt mondja, hogy az évek során hozott néhány üzletileg nagyon 
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szerencsétlen döntést. Általában a megérzéseire hallgatott, tanácsot csak – nem vállalkozóként 

dolgozó – férjétıl kapott. Elsısorban a tervezés, a pénzügyi ismeretek és a tapasztalatcsere 

terén van szüksége fejlıdésre a nıi vállalkozóknak – derül ki a SEED Kisvállalkozás-

fejlesztési Alapítvány és a Budapest Bank 920 magyar vállalkozó nıt kikérdezı kutatásából. 

Magyarországon több mint 650 ezer kisvállalkozás mőködik, ezek harmadának nı a 

tulajdonosa. Az utóbbi években több nı indított vállalkozást, mint korábban: ez a tendencia 

várhatóan folytatódik. A cégtulajdonos nık több mint harmada azonban az úgynevezett 

küszködı csoportba tartozik, csak minden tizedik jár az élen tudatosságban, innovációban, a 

modern eszközök használatában – derül ki a felmérésbıl. A nıi kisvállalkozásoknak 

mindössze 25 százaléka készít üzleti tervet, csak 28 százalékuk rendelkezik levédetett 

márkanévvel, logóval, 78 százalékuknak nincs saját honlapja, és nagy részük idegenkedik az 

online tanácsadástól. 

Ugyanakkor a magyarországi nıi kisvállalkozások között több az úgynevezett 

„megállapodott” vállalkozás: így hívják azokat a cégeket, melyek túlélik a kritikusnak tartott 

három és fél évet. A nıi vállalkozások 45, míg a férfivállalkozások 39 százaléka tartozik ide. 

–A nık kitartóbbak és kockázatkerülıbbek, így vállalkozásaik ugyan nem nınek olyan 

nagyra, mint sikeresebb férfi kollégáiké, de biztosabban élik túl a nehéz idıszakokat – 

magyarázza Horváth Anna, a SEED Alapítvány projektvezetıje. 

További hátrányuk, hogy a férfiakkal szemben kisebb arányban tudnak barátaikhoz, 

ismerıseikhez fordulni üzleti problémáikkal. Éppen ezért számukra különösen fontosak 

lennének a különbözı szakmai képzések. A kutatásból az is kiderült, hogy a 

legeredményesebb vállalkozásokat irányító nık több mint 60 százaléka valamilyen képzés 

keretében szerezte vállalkozói ismereteit. A megkérdezettek szerint leginkább az idegen nyelv 

(21 százalék), a pénzügy, a jog és az adózás (20 százalék), a számítástechnika (18 százalék), 

illetve az üzleti tervezés és marketing terén (15-15 százalék) lenne szükségük képzésre. Már 

csak azért is, mert a felmérés szerint többnyire azok a nıi kisvállalkozások sikeresek, amelyek 

ismerik a finanszírozási lehetıségeket, egyéb banki termékeket. Pénzügyi tanácsadásban 

egyébként a nıi vállalkozók sokkal inkább számítanak a bankok segítségére, mint a férfiak. 

A nıi vállalkozó, ha nıként viselkedik az üzleti életben is, akkor a vállalkozása is jobban 

mőködik. A nıi vállalkozók empátia érzékükkel olyan körülményeket tudnak biztosítani, 

amely jelentıs teljesítmény növelésre késztetik saját magukat és a munkatársaikat is. A nıi 

vállalkozók fontos döntése illetve választása az, hogy milyen arányban osztják meg idejüket a 
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család és az üzlet között. A férfi vállalkozó döntése általában mindig az üzlet felé hajlik. A 

nıi vállalkozó sok mindent megtesz az üzlet sikere érdekében, de sokkal hajlamosabb a 

kompromisszumra és döntései sokkal árnyaltabbak. Sikeressége is abból adódik, hogy mind a 

két területen a szükséges maximumot nyújtja és igyekszik a két oldalt egyensúlyban tartani. 

Ettıl a nıi vállalkozók inkább kiegyensúlyozottabbak, kevesebb bennük görcsösség. Ez a 

kedvezı lelki állapot érzıdik rajtuk és sugárzik belılük az üzleti életben. A 

kiegyensúlyozottság önbizalmat és elınyt biztosít számukra a stresszelı, bizonyítás 

kényszerben szenvedı férfiakkal szemben, akiknek nincs egyensúlyban tartó hátterük. Ennél 

még fontosabb dolog, a nıi vállalkozók az üzleti életben megvalósított viselkedése. 

Charles Handy vállalatvezetéssel és irányítással foglalkozó angol szakember az üzleti 

viselkedésrıl azt vallja, hogy az üzleti életben vannak nyugati és keleti típusú üzletek. 

A) A nyugati típusú üzlet azt jelenti, hogy a felek igyekeznek egyoldalú erıfölényt kialakítani 

és ezt kihasználva kötik meg az üzletet a saját javukra. 

B) A keleti típusú üzlet az ı szemléletében a kölcsönös elınyökre és haszonra épül. Azaz 

mind a két fél nyer az üzleten. 

Tapasztalatok szerint a nıi vállalkozók többségének üzleti viselkedése középpontjában a 

kölcsönös elınyökre való törekvés áll, vagyis a keleti típust részesítik elınybe. A férfi 

üzletember az esetek többségben az üzlet során harcra készül és harcol is. A siker számára az 

ellenféllel kárára elért egyoldalú eredményt jelenti. „A földbe döngölt üzletfél a jó üzletfél”. 

A férfiak általában a nyugati típusban hisznek. 

Másként vállalkozik a nı és másként a férfi dr. Gere Ilona kutatásai 

• a nık szolgáltatásokban indítanak, mőködtetnek vállalkozásokat, szociális 

beállítottságúak, a férfiak inkább a termék elıállításra koncentrálnak, 

• a vállalkozó nık meghatározó része tıke nélküli vagy igen szerény anyagi 

lehetıségekkel rendelkezı önfoglalkoztató, illetve kényszervállalkozó,  

• a nık gyakrabban dolgoznak családi vállalkozásokban, 

• a vállalkozások indításakor a nık nem túl gyors növekedéssel mikro-, illetve 

kisvállalkozásokat képzelnek el maguknak, míg a férfiak nagyra törıbbek: közép- és 

nagyvállalkozásokat céloznak meg terveikben, 
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• a nık számára a vállalkozói ötletet a saját érdeklıdési területük, hobbijuk adja, míg a 

férfiak a piacot nézik, kutatják, hogy milyen termékre van szükség, 

• a nık óvatosabban, takarékossági szemlélettel kezdenek és gyakran kisebb 

településeken, a férfiak pénzügyi kockázatokat vállalnak, és nagyobb helységekben 

indítják a vállalkozásaikat, 

• a nık a családi élet és a munka összeegyeztethetıségét is remélik vállalkozásaiktól, 

általában azonban a családi életet tartják fontosabbnak. A férfiak az üzleti 

tevékenységüket a családi élet elé helyezik, és szétválasztják a kettıt.  

• a nık jelentıs része alkalmazotti pozícióját váltotta fel vállalkozóira, 6%-uk 

munkanélküli volt, 

• a nık korban késıbb fognak önálló vállalkozásokban, mint a férfiak (35-45 év között 

gyakran), 

• a vállalkozni szándékozó nık fele sem megrendelésekkel, sem vevıkörrel nem 

rendelkezett induláskor, noha a késıbbiek során kiderült számukra, hogy a jól 

megválasztott mőködési terület és a megfelelı kapcsolatrendszer is fontos a sikeres 

vállalkozásokhoz, 

• a vállalkozó nık közel fele nem rendelkezett vállalkozási ismeretekkel, alig egyötödük 

vett részt szervezett vállalkozóképzı programokban, 

• a vállalkozó nık társadalmi szervezettsége is rendkívül alacsony: ha tagok valamilyen 

szervezetben (40%), az is formális. 

Arányos részvétel a cégek vezetıtestületeiben13 

A Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság tagjai 2010. november 2-i délutáni ülésén 

közmeghallgatás keretein belül folytatott párbeszédet szakértıkkel és politikusokkal. A 

találkozó témája az üzleti szférában tapasztalható üvegplafon jelenség volt, amely Európa 

szerte megnehezíti a nık szakmai karrierjét. A meghallgatáson részt vett Gurmai Zita európai 

parlamenti képviselı is. 

                                                           
13

 http://www.gurmai.hu/index.php?pg=news_3_199 
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A nık az üzleti életben is komoly hátrányokkal szembesülnek, férfikollégáikhoz képest jóval 

kisebb arányban vannak jelen a vezetık között, és legtöbbször kevésbé befolyásos 

szektorokban jutnak döntéshozatali pozíciókhoz. Az arányosság szabályozása mellett 

kardoskodó szakértık és politikusok több olyan statisztikára is hivatkoztak, amelyek 

alátámasztják a nık pozitív hatását a munkakörülményekre, a légkörre és a teljesítményre. 

  

„Két súlyos problémára kell most elsısorban összpontosítanunk. – mondta Gurmai Zita 

felszólalásában. Az egyik az a diszkriminatív álláspont, miszerint a nık nem képesek ellátni 

menedzseri munkakörüket, mivel nincs meg a feladatok teljesítéséhez szükséges képességük 

és rátermettségük.” 

  

Az európai parlamenti képviselı a probléma másik gyökerét a társadalmi nyomásban látja, 

amely megnehezíti a nık számára a karrier és a magánélet közötti egyensúly kialakítását. 

Gurmai Zita beszédében felhívta a figyelmet arra is, hogy összetett és összehangolt 

intézkedésekre van szükség. Az aránytalanságok kiküszöböléséhez pedig meghatározott 

kvóták bevezetése a megfelelı eszköz. 

  

„A kvóták alkalmazása azonban csak átmeneti megoldást jelenthet. Széleskörő társadalmi, 

gondolkodásbeli átalakulásra van szükség, megfelelı, hatékony oktatást és továbbképzési 

programokat kell biztosítani a nık számára is, hogy egyenrangú, képzett vezetıkké 

válhassanak. – szögezte le a képviselıasszony. Ezen kívül pedig ösztönözni kell az apákat is, 

hogy hasonló mértékben vegyék ki részüket a családi életbıl, a házimunkából és a 

gyermeknevelésbıl is.” 

 

Az ülésen a norvég Gyermekügyi, Esélyegyenlıségi és Társadalmi Befogadási Minisztérium 

munkatársa is jelen volt, hogy beszámoljon a példaértékő norvég tapasztalatokkal. A 

skandináv ország 2003-ban vezette be kvótatörvényeit, és azóta kiemelkedı eredményeket ért 

el a nık foglalkoztatásában. A nıi vezetık aránya 40,3%. A viszonyítás kedvéért a teljes 

európai kontinensen ez az átlag jelenleg 11,9%. Ahhoz, hogy az Európai Unió felzárkózzon 

ezen a területen, érdemes megfogadni a norvég hölgy tanácsait, miszerint határozott lépéseket 

kell tennünk, erıteljesebben kell fellépnünk a szabályozások bevezetését illetıen, valamint 

szankciókat és elszámoltathatósági rendszereket kell beépítenünk a rendszerbe. Egy 

megfelelıen kiépített szabályozással tehát meg lehet valósítani az üzleti életben is a nık 

arányos részvételét a vezetık között. 
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Spanyolország és Franciaország már követik a norvég példát, így az arányos nemi megoszlás 

szabályozása folyamatban van e két országban. Gurmai Zita üdvözölte a skandináv példát és 

az uniós tagországok eddigi igyekezetét, egyben reményeit fejezte ki, hogy a közeljövıben az 

Európai Unió teljes területén, minden munkahelyen megvalósul az esélyegyenlıség, mind az 

alsóbb, mind a felsıbb szinteken. 

 

4.5. Család- és népesedéspolitikai fórumon elhangzott megoldásra váró problémák és 

javaslatok14 

Míg az 1965-ben született nık körében 32 éves korukban a 10 százalékot alig múlta felül a 

gyermektelenek részaránya, az 1975-ben születtek körében már harminc százalékos ugyanez 

az arányszám. 

 

Alapelv: a kívánt gyermekek megszületését kell támogatni! 

Mit jelent ez a mai magyar társadalomban? 

� Nem akar gyereket                               2,5 %  

� Egy gyereket szeretne                         11,3 % 

� Két gyereket szeretne                          60,3 % 

� Három gyereket szeretne                     20,4 % 

� Több gyereket szeretne                         5,5 % 

 

Mit mutat a legújabb Ecostat Társadalmi Haladás Index (THI) (Ecostat, 2010)? 

Miközben a népességfogyás szinte nálunk a legsúlyosabb Európában, nálunk a kívánt, 

tervezett gyermekek száma még tovább emelkedett, tehát erre kellene építenünk.   

Magyarországon 20 fiatal 24-nél több gyermeket szeretne, a legjobb népesedési mutatójú 

Franciaországban ez a szám 23,6. Sok országban az egyszerő reprodukcióhoz szükséges 21 

alatt marad ez a szám, mint például Olaszországban, Németországban, Szlovákiában, 

Csehországban.  

 

 

 

 

                                                           
14Kopp Mária: Népesedési Kerekasztal javaslatai 
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Forrás: Kopp Mária: A népesedési kerekasztal eddigi javaslatai (Család- és népesedéspolitikai 

fórum, 2010. október 11.) 

8. ábra: Tervezett és tényleges gyerekek számának különbsége a 42 évesnél fiatalabb férfiak 

körében, végzettség szerint (tanulók nélkül) (db) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Kopp Mária: A népesedési kerekasztal eddigi javaslatai (Család- és népesedéspolitikai 

fórum, 2010. október 11.) 

9. ábra: Tervezett és tényleges gyerekek számának különbsége a 42 évesnél fiatalabb nık 

körében, végzettség szerint (tanulók nélkül) (db) 
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A meddıség, mint súlyos népesedési probléma 

Országos reprezentatív vizsgálatok szerint a 26-35 éves, nem hajadon magyar nık 19.1 %-nak 

volt legalább egy évig sikertelen próbálkozása, hogy teherbe essen a 36-46 évesek között ez 

az arány 19.6 % korábban ritkább volt a meddıség elıfordulása. 

Tehát körülbelül minden ötödik nınél van ilyen probléma- fontos egészségügyi feladat volna 

ezeknek a pároknak a segítése! 

 

Hogyan lehet elısegíteni a kívánt gyermekek megszületését? 

� A kívánt gyermekek megszületése az egész társadalom ügye - állam, 

munkahelyek, önkormányzatok felelıssége, különben nem lesz nyugdíj és 

egészségbiztosítás, 

� Pl. “Otthon segítünk” mozgalom támogatása 

� A magasabb végzettségő nık elleni negatív diszkrimináció megszüntetése (a 

gyermekvállalási jog gyakorlása akadályozott)  

� Biztosítani, hogy a nık képzésének eredménye ne vesszen el - az iskolázott nık 

kompenzálása, ha gyermeket vállalnak 

 

Három királyfi, három királylány mozgalom 

A mozgalom 2009-ben alakult. 

A Népesedési kerekasztal 8 munkacsoportja: 

1.munkacsoport 

Feladata 

A meglévı családtámogatási rendszer elınyeinek és hátrányainak áttekintése, lehetséges 

átalakítások feltérképezése, adókedvezmények rendszere: Van-e közvetlen hatása a 

gyermektámogatási rendszernek? 

Az 1985-ben bevezetett gyed következtében 1985 és 1995 között 123 ezerrel több gyermek 

született, mint ezen támogatás bevezetése nélkül. A készpénzes családtámogatási kiadások 

mértéke 1990-ben az államháztartási kiadások több mint 13%-át tette ki, 1996-ra 8% alá 

csökkent, azóta is 6 és 8 százalék között van. Az 1995-ben bevezetett Bokros-csomag 

családpolitikai intézkedései (a keresethez kötıdı támogatások eltörlése, az univerzális 

családtámogatásokat jövedelemteszteltté alakítása) egyrészt csökkentette a gyermekvállalás 

szintjét, másrészt az érettségizettek és a felsıfokú végzettséggel rendelkezık között az 

általánosnál erıteljesebben vetette vissza a gyermekvállalást. 
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Javaslatok 

Francia példa: 

� testvér prémium 

� adókedvezményeken keresztül- Franciaországban a 3 gyerekesek már 

gyakorlatilag nem fizetnek adót 

� ezt jól lehet kommunikálni és nincsenek olyan sokan a három vagy több gyerekes 

adófizetık, hogy nagyon komoly kiesés lenne. Biztos, hogy komoly motiváló 

hatása lenne 

 

2. munkacsoport 

Feladata 

A család és munka összeegyeztetésének elısegítése, a munkaadók, munkavállalók, 

kormányzat együttmőködése: A magasabb iskolázottsági rétegekben, azokban az országokban 

születnek meg a kívánt gyermekek, ahol a kétféle hivatás összeegyeztethetı. Mind az állam, 

mind az egyén számára veszteség, ha a tanulásba fektetett energia, befektetés elvész, GYED-

en lévı anyák a legboldogabbak, háztartásbeliek a rokkantnyugdíjasok után a 

legboldogtalanabbak a magyar társadalomban. 

Javaslatok 

� gyermekekhez főzıdı munkaidı kedvezmény 

� a munkaadó által támogatott gyermekfelügyelet, gyermekintézmény  

� valós részmunkaidı, rugalmas munkaidı, otthoni munka lehetıségeinek megteremtése 

� lehessen választani a teljes és a részmunkaidıs foglalkoztatás, a heti 24 vagy 36 órás 

foglalkoztatás között 

� legyen átválthatóság a készpénzben kapott támogatások és a gyermeknevelést segítı 

szolgáltatások között 

Európában a születésszám kedvezıen alakult azokban az országokban, amelyek nagy gondot 

fordítanak a kisgyermekes szülık családi és munkahelyi kötelezettségének összehangolására. 

A valódi probléma a foglalkoztatás rugalmatlansága, és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek 

ellátását végzı intézmények hiánya. Magyarországon a legalacsonyabb a rugalmas 

munkavégzési lehetıségek aránya. Adminisztratív nehézségek akadályozzák ezeknek a 

foglalkoztatási formáknak a bevezetését, ezeket kellene megszüntetni.  
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A kisgyermekes nık foglalkoztatását hátráltató problémák: 

� alig akad példa az otthoni és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítı 

rugalmas munkaidı-rendszerek alkalmazására 

� a teljes munkaidıs, határozatlan idıre szóló foglalkoztatás dominál 

� nagy az informális gazdaság 

� a nık vagy kívül, vagy belül vannak a szervezett munkaerıpiacon, a kettı között 

átjárhatóság alig létezik 

� nagy a különbség a bennlévık és a kiszorultak között: az elıbbiek képzettebbek, 

urbanizált környezetben élnek, az utóbbiak: idısebbek, képzetlenebbek, „vidékiek” 

 

A gyermekgondozási ellátások feltételrendszere: 

Javaslatok 

� elı kell segíteni az anyák fokozatos (részmunkaidıs) munkába állását a gyermek 

egyéves kora után, pl: ha az anya 4 órás munkaidıben dolgozik, akkor 50 százalékos 

GYES-re, GYED-re legyen jogosult, de az ellátások folyósítási ideje arányosan 

hosszabbodjon meg 

� legyen lehetıség részmunkaidıs, rugalmas munkaidıs foglalkoztatásra azokban a 

foglalkozási ágakban is (pl. bíróságok), ahol ez jelenleg nem megengedett; ez 

jelentısen javíthatná a fıként fiatal nıket foglalkoztató bíróságok leterheltségét, 

miközben a gyermekes fiatal bírónık nem esnének ki tartósan a munkából 

� a családi napközik számának dinamikus növelése és támogatása: az engedélyezési 

eljárás és az ellenırzés egységesítése; ráfordítás haszon szempontból gazdaságosabb, 

mint bölcsıdék létesítése, ráadásul épp a kistelepüléseken javítaná a 

foglalkoztatottságot 

� adókedvezménnyel, az uniós támogatások elérhetıvé tételével ösztönözni kellene a 

munkáltatókat munkahelyi bölcsıdék, integrált bölcsıdék-óvodák létesítésére, a 

munkaidıvel azonos idıben nyitva tartó, a munkahelyhez közeli gyermekintézmények 

mőködtetésére 

 

Cél: a mennyiségi és minıségi szempontból egyaránt megfelelı gyermekintézményi háttér 

megteremtése. 

 

 



51 

� nonprofit szervezetek vagy az önkormányzatok közremőködésével – önkéntesként 

vagy díjazás ellenében végzett munkavégzéssel – be kellene kapcsolni a hatalmas 

volumenő kielégítetlen gondozói szükségletek otthoni keretek közötti elvégzésébe az 

„inaktív” nıket 

� a frontáttörést elısegíthetné, ha a közszféra a jelenleginél nagyobb arányban élne a 

részidıs foglalkoztatás lehetıségével 

� olyan projekt kidolgozása, amelynek célja új atipikus munkahelyek (pl. 

távmunkahelyek) létrehozásának ösztönzése a meglévı munkahelyek átalakításával, a 

munkaerı-piaci szereplık képzésével és innovatív atipikus foglalkoztatási modellek 

támogatásával 

� a munkáltatók fogadókészségének ösztönzésére Start-részmunkaidı kártya bevezetése, 

amely átmeneti járulék-kedvezménnyel kompenzálna 

� a „Családbarát munkahely” mozgalom megújítása 

� lehetıvé tenni, hogy a munkáltatók béren kívüli juttatásként, közterhektıl mentesen 

olyan utalványt adhassanak kisgyermekes dolgozóiknak, amelyet a gyermek ellátását, 

valamint a háztartási munkát segítı szolgáltatások térítéséhez lehetne csak 

felhasználni 

� annak elısegítése (jogszabályi feltételek megteremtését, pénzügyi támogatást), hogy a 

gyermekgondozási szabadságon lévı anyák és apák részt vegyenek a kötelezı szakmai 

továbbképzéseken, illetve kedvezményes feltételekkel kapcsolódhassanak be a 

különbözı továbbképzési formákba 

� a biológiai és pszichológiai szempontból, ill a késıbbi pálya szempontjából 

legmegfelelıbb, valamint a gyermekvállalási életkor kitolódásának megelızése 

céljából támogatni kellene az egyetemista, fıiskolás nık gyermekvállalását, ma a 

szabályozók ellene hatnak 

 

3. munkacsoport 

Feladata 

 Férfiak és nık szerepe a családban 

� nagyszülık, otthoni gyermekgondozók szerepének elismerése, családi óvodák, 

napközik rendszere 

� a gyermeket vállaló nıkkel szembeni negatív diszkrimináció megszüntetése, hogy ne 

veszítsék el az egyéb hivatásukba fektetett erıfeszítéseiket, miközben megszületnek a 

tervezett gyermekeik  
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� a nıknek a férfiakénál általában jóval "szabdaltabb” életciklusain belül hogyan lehetne 

jobban segíteni a ki-belépési pontokon 

Fiatalkorú terhességek megelızése: 

� a 8 általános vagy kevesebbet végzett rétegben igen gyakori 

� megakadályozza a késıbbi felelısebb gyermekvállalást 

� a nem kívánt gyermekek itt jelennek meg 

Javaslatok 

� a védınıi hálózat intenzív bevonása a hátrányos helyzető rétegekben a fiatalkorú 

terhességek megelızésébe 

� közösségi alapú programok indítása a fenti cél érdekében 

 

4.munkacsoport 

Feladata 

A gyermeket vállaló fiatalok lakhatásának támogatása, a több generációs családok közeli 

lakhatásának elısegítése, lakás és munkahely kapcsolata. 

Javaslatok 

� bérlakás támogatás, fecskeházak, gyermeket vállaló tanuló fiatalok lakhatási 

támogatása 

� a biológiailag és pszichológiailag legalkalmasabb életkorban támogatni a 

gyermekvállalás, családbarát egyetemek, fecskeházak 

 

5. munkacsoport 

Esélyegyenlıség 

 

6. munkacsoport 

Feladata 

A társadalom- és egészségbiztosítás támogassa mind a gyermekvállalás biztonságát, mind a 

több generáció kölcsönös segítségének erısítését. 

� a társadalombiztosítás alapvetıen érdekelt a népesedési egyensúly fenntartásában 

� alapvetı a különbség az önkéntes kölcsönös nyugdíj és egészségpénztárak és a magán 

nyugdíjpénztárak között 

� az önkéntes kölcsönös nyugdíj és egészségpénztárak (mutualiték) nem vesznek ki 

pénzt az egységes nyugdíj és egészségbiztosítás rendszerébıl, hanem az egyéni 

öngondoskodás alapját képezik 
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� a tagok maguk fizetnek be, az igényes munkahelyek támogatják és az állam 

adókedvezménnyel ösztönözheti 

� a magán nyugdíjpénztárak az egységes rendszerbıl viszik át a befizetéseket gyakran 

kockázatos pénzintézeti kezelésbe  

Javaslatok 

� az önkéntes kölcsönös nyugdíj és egészségpénztárak civil fejlıdésének támogatása, 

mivel ezek a legerısebb anyagi erıvel rendelkezı civil szervezetek, hiszen a törvény 

értelmében a tagok a pénztár tulajdonosai 

� fontos volna, hogy az önkéntes kölcsönös egészség és nyugdíjpénztárak ne a 

Bankfelügyelethez tartozzanak, hanem, mint a megalakulásuk idejében volt, külön 

felügyelettel rendelkezzenek; alapvetı volna, hogy a tagok számára fontos támogatási 

formákat választhassák, akár gyermekgondozással kapcsolatos szolgáltatásokat 

� el kellene érni, hogy a „mutualite” mozgalom független legyen a bankoktól, 

biztosítótársaságoktól, ahogy azt a törvény elı is írja 

� az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak fontos szerepet tölthetnek be a gyermekkori 

egészségfejlesztésben, a reprodukciós zavarok megelızésében, az egészséges életmód 

támogatásában 

� az önkéntes egészségpénztáraknak Európában 155 millió tagja van, a magyar fejlıdést 

több nemzetközi pályázattal támogatta a francia, a flamand, a brit kormány és az 

ENSZ fejlesztési projektjei 

� a WHO világjelentés szerint Franciaországban, ahol mindenki tagja az un. 

mutualitéknek, a leghatékonyabb az egészségügy mőködési rendszere és ott a legjobb 

a népesedési helyzet!  

7. munkacsoport 

Feladata 

Párkapcsolati formák és krízisek: társkeresés és társtalálás, konfliktusok és megoldások. A 

kitolódott házasodási-gyermekvállalási életkort hogyan lehetne lejjebb hozni, de legalább a 

30-as évek alá- egyetemista fiatalok gyermekvállalásának támogatása. 

� 2007-ben mintegy 40 százalékkal kevesebb volt a házasságkötések száma, mint 1990-

ben. A házasulók korösszetételében történt változások miatt folyamatosan emelkedik a 

házasulók átlagos életkora:  2007-ben  a nıknél 27,5 év, férfiak esetében 30,1 év 

� az alternatív együttélési formák, mindenekelıtt az élettársi kapcsolatok fokozódó 

térhódítása; A 25–29 éves korosztályon belül az élettársi kapcsolatban élık aránya a 

40 százalékot is eléri 
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� 2007-ben 40.842 házasságot kötöttek Magyarországon és 25.160 volt a válások száma. 

A felbomló házasságok 60 %-ban van kiskorú gyermek. Ez közel 660 ezer gyermeket, 

félmillió családot, kb. 1.2 millió embert érint 

� ez az ország legnagyobb kisebbsége, mégis a legészrevétlenebbek 

 

Javaslatok 

Oktatás-nevelés- társkapcsolati készségek fejlesztése: 

� minden korosztályban, már az óvodáskortól szükséges bevezetni olyan tárgyakat, 

programokat, amelyek segítik a társkapcsolati készségek fejlesztését, felkészítenek a 

felelıs és elkötelezett, egyenrangú társas kapcsolatokra, egymás közti 

kommunikációra, konfliktuskezelésre; ennek érdekében nagyon fontos volna ilyen 

készségek tanítása a pedagógusok folyamatos továbbképzése keretében 

� mindkét nemben igen fontos a szülıi hivatás fontosságának, méltóságának tudatosítása 

� az egyetemeken, fıiskolákon családbarát környezetet kell kialakítani 

 

Sajtó, média, kultúra, modern kommunikáció (Internetes eszközök), reklámok: 

� pozitív minták megjelenítése  

� ösztöndíjak, pályázatok kiírása, a témába vágó írások, filmek, programok, mősorok 

támogatása 

 

A lelki-testi egészségmegırzés támogatása, szakmai szolgálatok/szolgáltatások: 

� meg kell erısíteni a meglévı szolgálatokat, hogy a párkeresı fiatalok, családok, 

(házas)párok számára könnyen elérhetı mentális támogató, megelızı családterápiás és 

tanácsadó hálózat jöjjön létre 

� ebben például igen fontos szerepe lehet az önkéntes kölcsönös egészségpénztáraknak 

� javasoljuk a félrevezetı pénztár megnevezés helyett a mutualite (kölcsönösség) 

kifejezéshez hasonló elnevezés bevezetését, pl. a régi magyar bányászati társládák 

mintájára társ-segítség, vagy hasonló kifejezést 

 

A gyermekvállalásnak gyakori akadályai a férfiak/nık egészségi problémái, a 

szenvedélybetegségek, a lelki természető betegségek, az egyre gyakoribb meddıség, az 

egészségtelen életmód. További megelızési szolgáltatások bevezetését javasolják. 
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8. munkacsoport 

Feladata 

Család és média: a közbeszéd alakítása, a médiumok, önkormányzatok, egyházak szerepe a 

család és gyermekvállalás értékének felmutatásában 

Javaslatok 

� a népegészségügyi programoknak legalább olyan súllyal kellene támogatnia az 

egészséges családokat és a gyermekvállalást, mint a dohányzás vagy az elhízás elleni 

kampányokat 

� az Alkotmány megfelelı részeinek megerısítése, házasság/család/gyermekvállalás 

ellenes jogszabályok kiiktatása, pozitív irányba ható törvények, szabályozások 

megalkotása; az Alkotmány védi a házasság és a család intézményét; kimondja, hogy a 

Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a 

társadalom részérıl arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelı testi, 

szellemi és erkölcsi fejlıdéséhez szükséges 

� a média törvényben a kiskorúak védelméhez hasonlóan szabályozni kellene a 

gyermeket vállalók védelmét – közszolgálati médiumokban, reklámokban; a pártok 

egyenlı szerepeltetéséhez hasonlóan a gyermekesek, családok arányuknak megfelelı 

szerepeltetése 

� családbarát önkormányzatok, egyházközségek versenyének elindítása 

 

4.6. A gyermeket nevelık munkaerı-piaci helyzete15 

A magyar munkaerı-piac legfıbb jellemzıi 

� Alacsony foglalkoztatottság úgy a nıknél, mint a férfiaknál 

� A válság tovább rontotta a kedvezıtlen hazai foglalkoztatási rátákat (15-64 éves 

férfiaké: 61,1%, nıké 49,9%) 

� Mutatóink távolodnak az EU-átlagtól 

� Lemaradásunk a férfiaknál 9,6%-pont, nıknél 8,7%-pont (ez az évtized elején még 

fele volt) 

 

 

 

 

                                                           
15 „Tudomány a gyarapodó nemzetért” Magyar Tudományos Akadémia vitaülése, Frey Mária elıadásvázlata 
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Forrás: EC 2010, Compendium Table 17.M1: Employment rate 

10. ábra: 15-64 éves nık és férfiak foglalkoztatási rátáinak változása Magyarországon és az 

EU 27 tagállamának átlagában, 2000-2009 között (%) 

A foglalkoztatási deficit egyik oka: a kisgyermekes anyák alacsony munkaerı-piaci 

részvétele. Gyermekvállalás szempontjából releváns korcsoport: 25-49 évesek. E korcsoport 

férfi tagjainak foglalkoztatási rátája 2008-ban: 86,8% EU27; legalacsonyabb: Bulgária 

(79,6%), legmagasabb: Luxemburg (93,1%), Magyarország: 83,3%. A 25-49 éves nık 

foglalkoztatási rátájának EU-átlaga: 71,3% (legalacsonyabb: Málta: 41%, legmagasabb: 

Szlovénia (83,6%), Magyarország: 67,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Eurostat, LFS 

11. ábra: 12 éves gyermek jelenlétének hatása a 25-54 éves nık és férfiak 

foglalkoztatottságára (2008) 

(12 éven aluli gyermekkel nem rendelkezıkhöz viszonyított különbség %-pontban) 
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A gyermek megléte hátrányosan befolyásolja az anyák foglalkoztatottságát: foglalkoztatási 

rátájukat az EU-átlagában 11,5%-kal csökkenti. Az apákét ezzel szemben átlagosan 6,8%-

ponttal növeli. Magyarország egyike azon országoknak, ahol a kisgyermekes anyák 

foglalkoztatottsága több mint 25%-kal elmarad a gyermek nélküli, vagy már idısebb 

gyermeket nevelı nıkétıl. Ezzel szemben Portugáliában mindössze 2, Szlovéniában 1%-

pontos csökkenés okoz a gyermek jelenléte a nık foglalkoztatási mutatóiban, míg Dániában 

ugyanolyan arányban dolgoznak a kisgyermekes anyák, mint azok a nıtársaik, aki még vagy 

már nem nevelnek kiskorú gyermeket. Férfiaknál jóval kisebb mértékő szóródás tapasztalható 

a kisgyermek pozitív foglalkoztatási hatásában (3,5% Bulgária; 11,3% Luxemburg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: A társadalmi haladás mutatószámrendszere: 2.3.3 tábla (www.ksh.gov.hu) 

12. ábra: 25-49 éves nık foglalkoztatási rátája a háztartásban élı gyermekek életkora szerint 

Magyarországon 

 

A gyerekszám növekedésével csökken a nık foglalkoztatottsága; 60-70% között mozog az 1-

2 gyerekes nık körében, míg 44% a 3 és több gyerekeseknél. Még a felsıfokú végzettségőek 

körében is minden kategóriában kb. 20%-kal alacsonyabb az anyák foglalkoztatási rátája, 

mint a kisgyermek nélküli nıké. A gyermekek életkorának elıre haladtával egyre több nı tér 

vissza a munkaerıpiacra – a 6-16 éves gyerekkel rendelkezık foglalkoztatottsága eléri az EU 

átlagát. 
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A kisgyermekes anyák alacsony foglalkoztatottságának okai: 

� A munkahelyek korlátozott hozzáférhetısége 

� A gyermek-elhelyezési lehetıség szőkössége 

� A rugalmas foglalkoztatási formák korlátozott elérhetısége 

� A gyermekgondozási feladatok egyenlıtlen elosztása a szülık között 

� Szemléleti problémák  

A problémakezelés központi eleme: a nagyobb foglalkoztatás összekapcsolása a nemek 

egyenlıségének érvényesítésével. Mindkét irányba való elmozdulás egyben válasz a 

demográfiai kihívásokra. Eszközei: családbarát környezet, rugalmas munkaszervezet, 

gyermekgondozói szolgáltatásokkal való lefedettség (iskoláskorúaknak is), több szolgáltatás 

az idıseknek és más hozzátartozóknak, otthoni munkák egyenlı elosztása.  

Részmunkaidı 

Magyar sajátosság az alacsony igénybevétel. Férfiak körében Magyarországon 3,6%, az EU-

átlag 8,3%, míg a nık körében hazánkban 7,1%, az EU-átlag pedig 31,5%. Cél: a 

részmunkaidıs foglalkoztatás elterjesztését a magasabb foglalkoztatás szolgálatába állítani, 

mégpedig úgy, hogy segítse a munka és családi kötelezettségek összehangolását. 

Részmunkaidınek is vannak veszélyei! 

Alternatív javaslatok: 

� Teljes munkaidı rugalmas beosztásának a lehetısége 

� A szülıi szabadság rugalmas igénybevétele 
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Trendváltás a termékenység és a nıi foglalkoztatás kapcsolatában16 

A termékenység és a részmunkaid ıben való 
foglalkoztatás kapcsolata
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Forrás: Dr. Pulay Gyula elıadása a „Tudomány a gyarapodó nemzetért” vitaülésen  

13. ábra: A termékenység és a részmunkaidıben való foglalkoztatás kapcsolata (%) 

Új trendre van szükség a nıi foglalkoztatás és a munkavállalás kapcsolatában, hiszen a 

nagyobb arányú foglalkoztatás magasabb termékenységgel jár. Nem közvetlen, és nem 

determinisztikus az összefüggés, de az alacsony foglalkoztatás magasabb termékenység 

modell megszőnt Európában. A kapcsolat két fogaskereke a rugalmas foglalkoztatás és a 

gyermekintézményi ellátottság magas szintje. Magyarországon a két modell együtt van jelen. 

Következmény az értékkonfliktus. Ennek kiélezése helyett a valódi választási lehetıség 

megteremtésére kellene törekedni. A gyermekgondozási szabadság idıtartamának 

csökkentése – a fogaskerekek hiánya, és az eddigi gyermekvállalási minták miatt – a 

termékenység súlyos visszaeséséhez vezetne, legalábbis rövidtávon. Így cél a 

RUGALMASSÁG, a munkaerıpiacon, a támogatási rendszerben, az értékközvetítésben. 

                                                           
16 Dr. Pulay Gyula, az ÁSZ Kutató Intézete fıigazgatója, „Tudomány a gyarapodó nemzetért” 2010. nov. 8. 
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Forrás: Dr. Pulay Gyula elıadása a „Tudomány a gyarapodó nemzetért” vitaülésen  

14. ábra: A termékenység és a foglalkoztatottság kapcsolata az EU országaiban (%) 

 

4.7. Aktivitás már fiatalon 

Ebben a részben eddigi személyes tapasztalataimat szeretném a kedves Olvasóval megosztani, 

hiszen úgy gondolom, hogy a korosztályomban található fiataloktól eltérı életutam van. Én 

személy szerint azért kedvelem a nıi vezetıkrıl, sikeres vállalkozókról, nık munkaerı-piaci 

helyzetérıl szóló szakirodalmat, cikkeket, aktuális történéseket, mert jómagam is úgy vélem, 

hogy egyszer én is közöttük lehetek. 

 

Személyiségembıl fakadóan már általános iskolás korom óta vezetı szerepet töltök be 

minden közösségben, amelybe beléptem. Az elızı osztályaim meghatározó diákja voltam, 

tehát irányításban, koordinálásban már kiskorom óta tapasztalatokat szerzek, amelyek egyre 

nagyobb kihívást jelentenek számomra. Mások szerint jó példa voltam/vagyok az 

évfolyamom elıtt, mert kitartásommal, maximalizmusommal, segítıkészségemmel megfelelı 

alany voltam/vagyok számukra problémáik áthidalására, ösztönzésükre. 
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Már gimnáziumi éveim alatt is számos tevékenység osztotta meg a figyelmem, hiszen a 

Diákönkormányzat elnöke lettem hamar, de emellett folyamatosan különbözı tanulmányi 

versenyekre jártam, amelyekrıl általában elsı helyezéssel tértem haza. Ma már többjükön 

zsőritagként vagyok jelen. Ettıl függetlenül nem hanyagoltam el a mővészeteket sem, ami azt 

takarja, hogy 10 évig versenyszerően zongoráztam és táncoltam egyaránt. Szerencsémre 

energiakészletem kifogyhatatlan most úgy érzem és soha nem okozott fáradtságot ezen 

„feladatok” elvégzése, hiszen azért tudtam/tudok ennyi mindent véghez vinni, mert szeretem 

azt, amit csinálok. Azt meg kell említenem, hogy rengeteg munka áll természetesen minden 

eredményem mögött és édesanyám támogatása, de sosem tettem olyat, amiért görcsösen 

kellett volna megküzdenem, mert az már nem okozott volna számomra örömöt. Családomban 

kamaszkorom elején történtek változások, amely idıszakban próbáltam nagy támasza lenni 

édesanyámnak és a húgomnak is, oly módon, hogy közben ne hanyagoljam el a tanulást, a 

barátságokat, és továbbra is hozzam a tılem már mások által elvárt 100%-ot. 

17 éves korom óta irányítom a Miskolc Városi Diákönkormányzat Külügyi Bizottságát, de az 

egyetem Hallgatói Önkormányzatának is tagja vagyok. Szakmai tevékenységem 

kibontakoztatására az egyetemen kiváló lehetıségek nyíltak számomra. A Magyar 

Közgazdasági Társaságba elsısként léptem be, majd másfél évvel ezelıtt elnökké is 

választottak, ezen kívül még nincs egy hónapja, hogy megalapítottam a Fiatal Vállalkozók 

Országos Szövetségének Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezetét.  

Számomra a megmérettetés és a kihívás fontos, mindig sok munka és kitartás kellett 

eredményeimhez, de teljes mértékben megérte. Úgy gondolom, hogy már egyetemi éveink 

alatt is el lehet kezdeni építeni karrierünket, csak aktivizálni kell magunkat hozzá. Számos 

önkéntes munkát végeztem ahhoz, hogy a jelenleg meglévı kapcsolatrendszerem kialakuljon. 

Nı vagyok, tehát én azt vallom, hogy az egyetemen eltöltött idımben tudok talán a 

legaktívabb lenni szakmai szempontból és pár év múlva már nyugodtabban koncentrálhatok a 

családalapításra is akár.  

 

Szerencsémre mindenhol találkoztam olyan emberekkel, akik felfedezték bennem a 

lehetıséget és elırébb segítettek utamon, de ehhez kellett az én precíz munkám is, amivel 

meggyıztem ıket. Büszke vagyok arra, hogy 21 évesen ennyi mindent elértem, néha a családi 

változások ellenére is. Megtanultam a többnyire helyes idıbeosztást és a saját magam tudása 

alapján építettem ki kapcsolataimat, értem el eredményeimet. Elégedett vagyok. 
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5. SAJÁT KUTATÁSOM BEMUTATÁSA 

TDK dolgozatom utolsó fejezetében a kutatásomra térek rá. Kérdıíves felmérést végeztem a 

miskolci Mővészetek Háza dolgozói, a Miskolc Városi Pedagógiai Intézet munkatársai, az 

APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának alkalmazottai, és a Fiatal 

Vállalkozók Hetén belül megrendezésre kerülı Nıi vállalkozói nap elızetes megbeszélésén 

megjelent nık között, melyek eredményét értékeltem. A kérdıívben fı hangsúlyt kaptak az 

esélyegyenlıséggel, karrierrel, családdal kapcsolatos kérdések. Valamint érdekelt, hogy 

milyen szinten elégedettek jelenlegi munkahelyükkel, beosztásukkal, hogyan tudják 

összeegyeztetni a munkát a családi élettel. A felállított hipotéziseim helyességét, vagy 

cáfolását a kérdıív feldolgozása után magyarázom. 

 

5.1. A kérdıív szerkezetének bemutatása, módszertana 

A Nık az esélyegyenlıségért a munkaerı-piacon címő kérdıívemet nıi alkalmazottak, 

középvezetık, felsıvezetık, tulajdonosok és munkanélküliek töltötték ki. 280 kiértékelhetı 

kérdıívet kaptam vissza a megkérdezettektıl.  

A mintavételi módról a következıket tartom fontosnak megemlíteni: 

• Mintavételi egység: A miskolci Mővészetek Háza dolgozói, a Miskolc Városi 

Pedagógiai Intézet munkatársai, az APEH Észak-magyarországi Regionális 

Igazgatóságának alkalmazottai, és a Fiatal Vállalkozók Hetén belül megrendezésre 

kerülı Nıi vállalkozói nap elızetes megbeszélésén megjelent nık  

• Adatforrás: Primer adatok 

• Kutatási módszer: Megkérdezés 

• Kutatási eszköz: Kérdıív alkalmazása 

• Kapcsolatfelvétel: Személyesen 

A kapott eredményeket elemeztem a 2008, illetve 2010-es év adatait összehasonlítottam, 

továbbá táblázatokkal és grafikonokkal ábrázoltam. 

A kérdıív felépítése 3 témakörre bontható: 

A. Személyes kérdések 

B. Esélyegyenlıséggel kapcsolatos kérdések 

C. Nyílt kérdés 
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Összesen 16 kérdést tettem fel, melyben volt nyitott, zárt és skála típusú kérdés is. Az adatok 

feldolgozása során Microsoft Office Excel 2007. programot használtam. 

 

5.2. Hipotéziseim a kérdıívrıl az elemzésem elıtt 

1. A nık nagy százaléka alkalmazotti jogviszonyban tevékenykedik 

2. Felsıvezetıi székben körülbelül 10 %-uk ül 

3. A válaszadó nık nagy része házas 

4. Az esélyegyenlıség a nemek esetében azonos jogokat jelent a nık számára polgári, 

kulturális, szociális és gazdasági tekintetben 

5. Nem ismerik az esélyegyenlıséggel kapcsolatos jogszabályokat. 

6. A hipotézisem az volt, hogy a nık többsége úgy gondolja, a férfinek kell több bért 

kapnia, mert ı a családfı 

7. Szerintem nıtársaimmal egyetértünk abban, hogy a férfiak is végezzenek házimunkát 

8. A megkérdezett nık többsége nehezen oldja meg a családi és a munkahelyi feladatok 

összeegyeztethetıségét 

9. A válaszadók nagy része közepesen lesz megelégedve a munkahelyével 

10. A hölgyek közepesen lesznek kibékülve jelenlegi beosztásukkal 

11. A legtöbben úgy vélik még nincs esélyegyenlıség a nemek tekintetében 

12. Véleményem szerint 40% alatt van azon nık száma, akik megpróbálnak egyensúlyt 

teremteni a család és a karrier között 

13. A többség szerint nehéz elérnie egy nınek, hogy felsıvezetı legyen. 

14. Szerintem nagy arányban a következı tulajdonságokat írták egy felsıvezetı nı 

jellemzıinek: határozottság, magas szintő szakmai tudás, önbizalom, rátermettség, jó 

problémamegoldás képesség, jó kommunikációs képesség 
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5.3. A kérdıív eredménye 

A feldolgozott eredményeket a következıkben mutatom be és értékelem, valamint ábrákkal 

teszem látványosabbá. 

1. A válaszadók jelenlegi beosztásának adatai: megvizsgáltam, hogy a válaszadók 

milyen beosztásban tevékenykednek jelenlegi munkahelyükön (15. ábra) 

 

Forrás: A szerzı 

15. ábra: Kérdıívemet kitöltött nık beosztásának aránya (%) 

A megkérdezettek nagy százaléka alkalmazotti státuszban dolgozik, ahogy az az ábrán is jól 

nyomon követhetı, ez 57 %-ot jelentett 2008-ban, de ma már csak 41% körül mozog az 

arány. Ez az eredmény pozitívnak mondható, hiszen több mint 15%-nyi csökkenés 

következett be. A második helyet a vállalkozással rendelkezı hölgyek foglalják el, ami 

szintén kellemes meglepetés volt számomra, hiszen két évvel ezelıtti állapothoz képest közel 

10%-ot emelkedett a számuk. Utánuk következnek mintegy 16 %-kal a középvezetık, 

akiknek az aránya szintén nıtt.  A munkanélküli, illetve tanuló titulussal rendelkezı nık az 

utolsó helyen állnak, mivel megelızték ıket a felsıvezetıi székben lévı nık, ami egy nagyon 

szép eredmény úgy gondolom.  

Ezzel az ábrával bebizonyítottam elsı két hipotézisem helyességét, amely nem biztató hír, de 

mindesetre elıremutató, hogy az alkalmazotti státuszban lévı hölgyek száma csökkent és a 

felsıvezetıké, illetve vállalkozóké nıtt. 
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2. A megkérdezettek családi állapotára vonatkoznak a következı adatok: 

 

Forrás: A szerzı 

16. ábra: A válaszadók családi állapota (%) 

A diagramból leolvasható, hogy a válaszadók többsége – 27% - élettársi kapcsolatban él. Nem 

sokkal maradtak le a házasok - melybıl jól látszik a házasságkötési életkor kitolódása – a 

maguk 25%-ával, de közvetlenül mögöttük vannak az elváltak, melyek aránya sajnos megnıtt 

15%-ról 23%-ra. A hajadonok létszáma csökkent 4%-ot, az özvegyeké nıtt 2 százalékkal. 

A hipotézisem itt helytelennek mondható, hiszen nem a házasok töltötték ki legtöbben a 

kérdıívet, mint 2008-ban, hanem az élettársi viszonyban élık. 
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3. Ismertetem, hogy a hölgyeknek mit jelent valójában az esélyegyenlıség: 

 

 

Forrás: A szerzı 

17. ábra: Önnek leginkább mit jelent az esélyegyenlıség a nemek tekintetében?(%) 

A kutatásomból kiderült, hogy a nık legkevesebb része szeretne egyenlı munkát végezni, 

viszont 2008-hoz képest megszaporodott azok száma, akik azonos felvételi eljárásban 

szeretnének részesülni, és azonos elıléptetési lehetıségekkel szeretnének rendelkezni. Ami 2 

évvel korábban a legnagyobb oszlop volt, az ma szinte az egyik legalacsonyabb, ami azt 

jelenti, hogy nem veszik annyira figyelembe az azonos jogokat  polgári, kulturális, szociális 

és gazdasági tekintetben. 

Összefoglalva a kérdésbıl levont konklúziót ismét nem igazolódott be a hipotézisem 

igazsága, hiszen teljesen más válaszokat kaptam, mint amire számítottam. 
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4. A 18. ábra egy igen érdekes dolgot fog szemléltetni: 

 

Forrás: A szerzı 

18. ábra: Ismer Ön esélyegyenlıséggel kapcsolatos rendeleteket? (%) 

Amint azt az Olvasó láthatja a kutatásomban részt vett nık nagy százaléka ismeri az 

esélyegyenlıséggel kapcsolatos törvényeket, rendeleteket. Ez azért örömteli hír, mert úgy 

gondolom, hogy sokat fejlıdtek a hölgyek az ıket érintı határozatok megismerésében. 2008-

ban szomorúan tapasztaltam az eredmény ellenkezıjét, de most látom, hogy az Európai Unió 

és Magyarország által elvégzett akciók, konferenciák, sajtóközlemények eredménye láthatóvá 

vált. Megállapíthatom, hogy nem vált be az állításom, miszerint nem ismeri a nık többsége 

ezen rendeleteket egyikét sem.  

5. A következı diagram a mindennapokból vett életszagú kérdést és eredményt ábrázolja: 

 

Forrás: A szerzı 

19. ábra: A férfi a családfı, ezért többet kell keresnie? (%) 
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Tapasztalataim mást mutatnak, mint 2008-ban, hiszen válaszadóimnak mintegy 17%-a nem 

ért egyet azzal a tézissel, hogy a férfinek, mint családfınek többet kellene keresnie, ellenben 

41% hezitál ezen a kérdésen, 42% pedig egyetért. Véleményem szerint ez az eredmény a 

gazdasági válság hatása is lehet akár, mivel sokaknak bizonytalanná vált a munkahelye, 

csökkent a fizetése – különösen a nıknek -  és a krízis a férfiaknak kedvezett munkaerı-piaci 

szempontból. Viszont ismét helytálló a hipotézisem miszerint több jövedelemmel kell 

rendelkeznie egy férfinek. Ez régen is egyértelmő volt, sıt kifejezetten nem engedték a férjek 

a nıket munkahelyen dolgozni, hiszen akkoriban magas volt a gyermekszám egy családon 

belül.  

6. Az alábbiakban megvizsgálom, hogy elvárják-e a nık a férfiaktól az otthoni 

teendıkben való résztvételt: 

 

Forrás: A szerzı 

20. ábra: Ideje, hogy a férfiak is végezzenek házimunkát! (%) 

Ezzel az ábrával bizonyítom, hogy a 7. hipotézisem is beigazolódni látszik. Ma már elvárható 

egy férfitıl, hogy részt vállaljon a háztartási munkákból. Ez nem azt jelenti, hogy el is végzik, 

de a nık jogosan szeretnék ha ez megtörténne. Be kell látni, hogy ma már mindkét fél 

végigdolgozza a napi munkaidıt és azért, hogy több idı jusson társunkra, a családra, valamint 

a szórakozásra segíteni kell egymásnak. 
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7. Bemutatom, hogy a nık mennyire tudják összeegyeztetni a családot a munkával: 

 

Forrás: A szerzı 

21. ábra: Mennyire tudja összeegyeztetni a családi és munkahelyi feladatait?(%) 

A kedves Olvasó szemügyre veheti, miszerint a fenti ábra megmutatja, hogy a nık a 2 évvel 

ezelıtti állapothoz képest nehezen oldják meg a családi és munkahelyi dolgok 

összeegyeztetését. Gondolom ezen a ponton nagy mértékben közrejátszanak a bölcsödék, 

ovódák nem megfelelı száma, esetleg nem megfelelı nyitva tartása. Viszont van 24%, aki 

viszonylag könnyen megoldja és 13%-nak nincs vele problémája. Azoknak a nıknek, akik 

számára a munka elsı, nıtt az aránya 0,4%-kal, de ez betudható a gyermekkel még nem 

rendelkezı kitöltık megnövekedesének.  

Ezzel a diagrammal szintén igazolom: a 8. hipotézisem helyt állt. 
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8. A nıket faggadtam ám még jelenlegi munkahelyükrıl és beosztásukról is: 

 

Forrás: A szerzı 

22. ábra: Ön mennyire elégedett a jelenlegi munkahelyével? (%) 

A fenti ábrán szemléltetem, hogy a kérdıívemet kitöltöttek több mint fele – 56% - elégedett a 

munkahelyével (ez 10%-os csökkenést jelent 2008 óta) és 23% az elégedetlen, ami pedig 

majdnem 20%-os növekedést képez. Az viszont jól látható, hogy a beosztással már kevesebb 

százalék van megelégedve -40%. Ezzel ellentétben megnıtt a közepesen elégedettek száma 

6%-kal 2008-hoz képest. Azonban már kétségkívül fellelhetı, hogy az elégedetlenek száma is 

gyarapodott 2%-kal. Nagy meglepetésemre a megkérdezettek véleményei alapján két 

hipotézisem is megdılt.  

 

Forrás: A szerzı 

23. ábra: Ön mennyire elégedett jelenlegi beosztásával? (%) 
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9. Van már esélyegyenlıség? Lesz valaha? : 

 

Forrás: A szerzı 

24. ábra: Ön melyik állítással ért egyet a nık esélyegyenlıségével kapcsolatban?(%) 

Kérdıívemben a 24. ábrán látható válaszlehetıségeket adtam meg a hölgyeknek az 

esélyegyenlıség megvalósulásának kérdésével kapcsolatban. A kapott eredmény szembetőnı, 

hiszen magasan kiugrik az 45%-kal vezetı „Még nincs esélyegyenlıség” oszlop, de ez már 

csökkenést mutat 2008-hoz képest. A megkérdezettek 28%-ának nincs ezzel a 

kulcsfontosságú kérdéssel problémája, amely adat megegyezik a régivel, ugyanúgy, mint a 

következı állítás eredménye, ahol 8% gondolja úgy, hogy elértük, de nem tudunk vele élni. 

Vannak azonban pesszimista emberek is, hiszen ha az elsı oszlopra tekint az Olvasó, 

érzékelheti, a válaszadók 18%-a gondolja úgy, hogy sosem lesz esélyegyenlıség, amely 7%-

ot emelkedett 2 évvel ezelıtti adatokhoz képest. Érdekesnek mondható az utolsó oszlop adata, 

mely szerint van 1%, aki a kitöltık közül úgy vélte, hogy már esélyegyenlıség van és élünk is 

vele. Remélem ık valóban élnek vele. A hipotézisem szintén elıre megjósolta, hogy a 

megkérdezett nık többsége szerint még nincs esélyegyenlıség. 
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10. A hölgyek vajon mit választanak karrier vagy/és család? 

 

Forrás: A szerzı 

25. ábra: Milyen mértékben fontos Önnek a karrier? (%) 

Pozitív gondolatokkal voltam tele, amikor megláttam az eredményeket ehhez a kérdéshez, 

ugyanis jó volt realizálni, hogy a válaszadók 57%-ának a családja a legfontosabb és csak 6%-

ának a karrier. Viszont lényeges kiemelnem, hogy az állításom ismét nem csalt, hiszen a 

megkérdezettek kevesebb, mint 40%-a tud egyensúlyt teremteni karrier és család között, 

amely csökkenést mutat e tekintetben. 

11. Könnyő vagy nehéz egy nınek eljutni a felsıvezetıi pozícióba? Kiderül. 

 

Forrás: A szerzı 

26. ábra: Ön szerint hogyan lehet elérnie egy nınek, hogy felsıvezetı legyen?(%) 
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Mindannyian tudjuk, hogy nagyon nehéz egy nınek tisztességes úton a felsıvezetıi posztig 

eljutnia, hiszen az már inkább a férfiak világa. Pedig véleményem azt mondja, hogy azért 

létezik két nem, mert mindkettınek képviseltetnie kell magát az élet számos területén. A 19. 

ábra szemlélteti, hogy az általam megkérdezett nık csupán 60%-a gondolta ezt valóban így, 

amely azt mutatja, hogy még pesszimistábbak lettek a hölgyek a 2 évvel ezelıtti állapothoz 

képest, viszont 30%-a nem tudta eldönteni, hogy ez a folyamat vajon nehéz vagy könnyő. A 

felsıvezetıi pozícióhoz vezetı út során egy nıt számtalan attrocitás ér, ezért döbbentem meg 

azon a 10%-on – növekedést jelez - , akik szerint ez nagyon könnyen elérhetı. Nyílván azok 

között, akik ezt a választ karikázták be, nem volt felsıvezetını, nem véletlenül. Viszont 

beigazolódott a 13. hipotézisem, mely szerint a válaszadók többsége, úgy gondolja nehéz 

elérnie egy nınek a felsıvezetıi szintet. 

12.  Az utolsó nyílt kérdésem elemzése során különbözı válaszlehetıségeket kaptam, azzal 

kapcsolatban, hogy milyen tulajdonságok szükségesek a felsıvezetıi beosztásban lévı 

nınek. 

Átvizsgálva a 280 megkérdezett nı válaszait a következı szócsoportot emelném ki, amely 

tartalmazza a legtöbbször szereplı tulajdonságokat.: 

Kockázatviselı, nagy felelısségtudattal rendelkezı, határozott, magabiztos, önbizalomteli, 

férfias gondolkodással bíró, sıt kifejezetten férfias tulajdonságokkal rendelkezı, ambíciózus, 

empatikus, családi életet mellızı, nyelvtudást, valamint magas szintő iskolai végzettséget és 

szaktudást birtokló, következetes, törtetı, karrierista, döntésképes, jól kommunikáló. 

Nagy százalékban a fent említett jellemzıket hangsúlyozták a kérdıív kitöltésekor a 

megkérdezettek. Az utolsó hipotézisem szintén elfogadható, hiszen ezen tulajdonságok 

sorából jó néhányat felsoroltam benne.  

Kuriózumként szeretnék leírni egy-két példát, amelyek a szélsıértékeket képviselték e kérdés 

megvizsgálása alatt.: 

„0 gyerek + 0 férj= 0 család; jó gyomorral kell rendelkezni; csak és kizárólag férfias 

tulajdonság jöhet szóba, hiszen ezen a szinten már nincs különbség közöttük; ne akarjon, 

valamint ne legyen családja, képmutatás; dekoratív nı legyen; emlékezıképesség arra az 

idıre, amikor még nem volt vezetı” 17 

                                                           
17

 A kutatásom kérdıíve 
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Úgy érzem ezen nıkbıl, a kitöltés során indulatokat, illetve negatív érzéseket váltottam ki, 

hiszen volt olyan, aki megkeresett a válaszadás után és személyesen is elmondta nem 

kifejezetten pozitív véleményét nekem. 

 

5.4. Felállított hipotézisek helyessége 

A következıkben azon hipotéziseimet fogom felsorolni, melyek helyesek és helytelenek 

voltak. Ily módon értékelem ki az állításaimat. 

Elfogadásra került hipotéziseim: 

1. A nık nagy százaléka alkalmazotti jogviszonyban tevékenykedik 

2. Felsıvezetıi székben kevesebb, mint 10 %-uk ül 

3. A hipotézisem az volt, hogy a nık többsége úgy gondolja, a férfinek nem kell több 

bért kapnia csak azért, mert ı a családfı 

4. Szerintem nıtársaimmal egyetértünk abban, hogy a férfiak is végezzenek házimunkát 

5. A megkérdezett nık több mint 30%-a könnyen megoldja a családi és a munkahelyi 

feladatok összeegyeztethetıségét 

6. A legtöbben úgy vélik még nincs esélyegyenlıség a nemek tekintetében 

7. Véleményem szerint a nık megpróbálnak egyensúlyt teremteni a család és a karrier 

között 

8. A többség szerint nehéz elérnie egy nınek, hogy felsıvezetı legyen. 

9. Szerintem nagy arányban a következı tulajdonságokat írták egy felsıvezetı nı 

jellemzıinek: határozottság, magas szintő szakmai tudás, önbizalom, rátermettség, jó 

problémamegoldás képesség, jó kommunikációs képesség 
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El nem fogadott hipotéziseim: 

1. A válaszadó nık nagy része házas 

2. Az esélyegyenlıség a nemek esetében azonos jogokat jelent a nık számára polgári, 

kulturális, szociális és gazdasági tekintetben 

3. Nem ismerik az esélyegyenlıséggel kapcsolatos jogszabályokat. 

4. A válaszadók nagy része közepesen lesz megelégedve a munkahelyével 

5. A hölgyek közepesen lesznek kibékülve jelenlegi beosztásukkal 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A nık gazdasági szerepvállalását különbözı tényezık komplex egymásra hatása alakítja ki, 

amelyek között a legfontosabbak az anyaságra, a gyermekkorra, a nemi munkamegosztásra 

vonatkozó kulturális minták, az állami szerepvállalás formája és mértéke, illetve a 

munkaerıpiac fejlıdése. 

 

Magyarországon jelenleg a legtöbb nınek döntenie kell a család és a munka között, hiszen a 

család és a karrier összeegyeztetésének feladata a nıket érinti leginkább. A nık azok, akik a 

háztartási és gyermeknevelési munka túlnyomó részét végzik, még akkor is, ha nekik van 

jobban fizetett foglalkozásuk. A nık gazdasági aktivitása Magyarországon mutatja a 

legerısebb korrelációt a gyermekvállalással, illetve a gyermekek számával. A vezetıi 

pozíciók betöltése így a nık számára jóval több befektetéssel és egyben lemondással jár: a nıi 

vezetık között magas a gyermektelenek és az egyedülállók aránya. Ugyanis nemcsak a munka 

és család összeegyeztetése jelent problémát, hanem a társadalom általában negatívan ítéli meg 

a független, sikeres, „karrierorientált” nıket. 

 

A nık elırejutásának legfontosabb akadálya a munka világának hierarchikus felépítése és a 

fel nem ismert nemi sztereotipizálás. A tipikus nıi és tipikus férfi képességekre vonatkozó 

nemi sztereotípiák jelentısen meghatározzák a férfiak és nık gondolkodását, és így a 

diszkrimináció gyakran sem a diszkrimináló, sem a diszkriminált félben nem tudatosul. Mivel 

a nıkre vonatkozó sztereotípiák oly mélyen gyökereznek a kultúrában, ezek nagy részét a nık 

maguk is vallják: gyakran ık sem hiszik el, hogy helyük lehet a ranglétra felsıbb fokain. 

Abban, hogy a munka milyen szerepet tölt be egy nı életében, jelentıs szerep jut a 

szocializációs folyamatnak is, amely már a kezdetektıl alapvetıen befolyásolja a 

szakmaválasztást, a karriertervezést és a nık önképét. Ennek eredményeképpen a nık gyakran 

kevésbé tudatosak saját életpályájuk tervezésében, hiányzik a motiváltság, a különbözı 

szocializációs csatornákon szerzett negatív tapasztalatok erısen korlátozzák önbizalmukat és 

proaktivitásukat. A nık karriertervezésében gyakran már a gyermekvállalás elıtt elsırendő 

kérdés, hogy a (majdani) családnak és a gyerek(ek)nek mi a legjobb, másodlagos, hogy neki 

egyénileg mi lenne a valós célja, vágya. 
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A vállalkozások beindítása szintén igen komoly idıráfordítást és a vállalkozó részérıl 

gyakran állandó jelenlétet igényel. Vagyis: a vállalkozásokat sem tekintik általában 

családbarát intézményeknek. Így nem meglepı, hogy Magyarországon a vállalkozók 

túlnyomó része férfi, a nagyvállalkozások élén pedig szinte kizárólag férfiak állnak. 

Ahhoz, hogy egyre több nı tervezze, tervezhesse tudatosan karrierjét, szükség van a 

munkaerı-piaci struktúrák lazítására, az alternatív életpálya-modellek elterjedésére. Ehhez 

fontos a nıi vezetık és vállalkozók vizibilitásának növelése, érdekképviseleti lehetıségük 

biztosítása, a munka-magánélet egyensúly támogatása, illetve mentorálás a priorizálás, 

delegálás és kommunikáció területén. 

 

Ugyanakkor a nık maguk is sokat tehetnek azért, hogy új utak nyíljanak meg elıttük és a 

társadalom elfogadja az alternatív nıi karriermintákat. Ehhez fontos a nık önbecsülésének 

növelése, látókörük szélesítése, az, hogy ık maguk képesek legyenek önmagukat magasabb 

pozícióban látni. Hasonlóan fontos a környezet – ide értve mind a családi hátteret, mind pedig 

a cégvezetést – aktív támogatása, illetve a karrierpálya tudatos és folyamatos tervezése. 

 

Bízom benne, hogy dolgozatomban új információkkal tudtam szolgálni és felkeltettem az 

kedves Olvasó figyelmét. Számomra egy élmény a nıi témával foglalkozás, remélem az Ön 

érdeklıdését is megnyertem. 
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MELLÉKLET 

 

1. melléklet: Interjú Csapó Ida, nıi önismereti trénerrel 

 

3 tévhit, ami a nık hatékony idıgazdálkodását befolyásolja18 

- Miért kell külön nıi idıgazdálkodásról beszélni? Nem ugyanúgy gazdálkodnak az idıvel a 

nık és a férfiak? 

- Gondoljuk csak végig egy átlagos nı és egy átlagos férfi napját: rögtön észrevesszük, hogy a 

nıi helyzet és a férfi helyzet más. A nemekre hagyományosan leosztott szerepek (például a 

házimunka terén) még igencsak éreztetik hatásukat, sokszor rejtetten megtorpedózzák még 

azoknak a nıknek az életét is, akik azt gondolják magukról, hogy ık tényleg egyenrangúak a 

szó jó értelmében a férfiakkal. 

 

- Mi ez a három tévhit, amit említettél, amivel a Nıi élettervezés, idıgazdálkodás 

tréningjeiden is rendszeresen foglalkoztok? 

- Az egyik ilyen tévhit az, hogy a család összetartása kizárólag a nık feladata. Ez a felfogás az 

évszázadok során annyira belénk égett, nıkbe és férfiakba egyaránt, hogy még mindig ezt 

valljuk tudattalanul, vagy nagyon is tudottan, azaz kimondva. A 21. század elején azonban 

ezen már valójában túl vagyunk. A család két ember, egy pár: egy nı és egy férfi közös 

felelıssége. Ezért a felelısség megosztás az egyetlen létezı helyes megközelítés. Ezzel a 

megközelítéssel, alapfelfogással sok válás megelızhetı lenne, és mélységes meggyızıdésem, 

hogy több gyerek is születne. 

 

 De hogyan befolyásolja ez egy nı napi idıbeosztását? 

- Mivel mindent maga akar elvégezni otthon, a házimunkától a gyereknevelésig, egyre 

fáradtabb, túlterheltebb, egyre frusztráltabbnak érzi magát. Sokszor érzi egyedül magát a rá 

zuhanó problémák sokasága alatt, úgy érzi, semmire sem jut ideje, ki van zsigerelve. Így 

persze nem lesz vonzó, mint feleség vagy barátnı, ami további stresszt jelenthet. Ha a 

családot közös felelısségként fogjuk fel, akkor mindez elkerülhetı. 

                                                           
18

 http://www.gazdagnok.hu/2008/10/10/3-tevhit-ami-a-nok-hatekony-idogazdalkodasat-befolyasolja/ 
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- Vagyis vonjuk be a családtagokat is az otthoni teendıkbe? 

- Így van. És pont ehhez kapcsolódik a másik gyakori tévhit: amikor azt hisszük, hogy csak 

mi tudjuk tökéletesen elvégezni a házimunkát. Ennek következtében nem tudunk delegálni, 

azaz munkát megosztani, megkérni másokat, hogy ık végezzék el. Ennek több oka is lehet. 

Például megszokta az illetı, hogy mindent maga csinál, és nem is tudatosodik benne, hogy 

egy olyan rutin mentén mőködik nap mint nap, ami hosszú távon káros számára. Hiszen 

ennek megint a kimerülés, túlzott fáradtság a vége. 

Oka lehet az is, ha azt hiszi, hogy csak ı tudja tökéletesen megcsinálni a házimunkát, és ha 

segítenének is a családtagok, elveszi tıle a kedvüket. Például amikor kifogásolja, hogy a 

gyerekek vagy a párja hogyan teregeti fel a mosógépbıl kiszedett ruhákat – hogy csak egyet 

említsek a klasszikus példák közül. Elıfordulhat, hogy azt gondolja, én gyorsabban 

megvagyok vele, minek tanítgassam hosszan – ennek aztán az a következménye, hogy késıbb 

sem lesz, aki segítsen. 

 

- Nem lehetséges, hogy egyszerően ilyen mintákat hoztunk gyerekkorunkból, és ezeket 

ismételjük, akár tudattalanul is? Lehet ezen változtatni? 

- Ez így van. Ha úgy nıttél fel, mint például én is, hogy a környezetedben élı nık mindig 

serénykedtek a háztartásban, a férfi meg a pénzkeresı volt, és legfeljebb csak ún. férfias 

tevékenységeket végzett el, akkor tudattalanul is ez ivódott beléd. Azt tanultad meg, hogy 

neked kell csinálnod az ún. nıi feladatokat: mosás, fızés, vasalás, takarítás, bevásárlás, a 

gyerek leckéjének ellenırzése, a szülıi értekezletre járás stb. Ezen változtatni azonban csak 

elhatározás kérdése: attól, hogy otthon nem ezt láttad, még átadhatod, megoszthatod a család 

férfi tagjaival a munkát. 

 

- És mi a harmadik idıgazdálkodást befolyásoló tévhit? 

- A harmadik ilyen tévhit az, hogy mindenkivel kedvesnek kell lennünk, mindig rendelkezésre 

állnunk. Nem tanulunk meg nemet mondani. Így sokszor hagyjuk magunkat elterelni az 

elhatározásainktól vagy a terveinktıl, a kitőzött céljainktól. Például becsönget a 

szomszédasszony vagy összefutsz az utcán egy régi ismerıssel, belebotlasz vásárlás közben, 

és hagyod, hogy vigyék az idıdet, az energiádat. Holott kiállhatunk úgy is az idınkért, 

energiánkért, hogy közben kedvesek, és udvariasak maradunk. Az együttérzést pár perc alatt 

is ki lehet nyilvánítani! És marad idı arra, ami fontos és/vagy kellemes számunkra, nem 

vesszük el sem magunktól, sem a szeretteinktıl az idıt. Muszáj meg tanulnunk nıként nemet 

mondani, a saját jól felfogott érdekünkben. 
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2. melléklet: Nık gazdasági aktivitása az elmúlt 30 évben 
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3. melléklet: Dolgozók aránya családtípusonként 

 

 

Forrás: Matiscsákné dr. Lizák Marianna és Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna: Nık a munkaerı-

piacon 2009. 03. 20. 
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4. melléklet: A nık család- és karrierorientációs modellje 

 

Forrás: Matiscsákné dr. Lizák Marianna és Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna: Nık a munkaerı-

piacon 2009. 03. 20. 

5. melléklet: Nettó bér és bérrés gyermekek száma szerint 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Matiscsákné dr. Lizák Mariann és Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna: Nık a munkaerı-

piacon 2009. 03. 20. 
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6. melléklet: A nık nagy százaléka alkalmazotti jogviszonyban dolgozik 

 

Forrás: Matiscsákné dr. Lizák Marianna és Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna: Nık a munkaerı-

piacon 2009. 03. 20. 

7. melléklet: Munkapiaci jelenlét és házimunka 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Matiscsákné dr. Lizák Marianna és Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna: Nık a munkaerı-

piacon 2009. 03. 20. 

8. melléklet: Különféle feladatok megosztása 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Matiscsákné dr. Lizák Marianna és Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna: Nık a munkaerı-

piacon 2009. 03. 20. 
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9. melléklet: Kérdıívem 

Nık az esélyegyenlıségért a munkaerıpiacon 

Tisztelt Válaszadó! 

Vatamány Bella vagyok, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának végzıs (BA) 

hallgatója. Szeretném Önt arra kérni, hogy szánjon néhány percet kérdıívem kitöltésére, hogy 

megismerhessem véleményét. A kitöltés önkéntes és név nélküli. A kapott eredményeket 

bizalmasan kezelem, azokat az egyetemi TDK dolgozatomban fogom felhasználni.  

Közremőködését köszönöm! 

Kérem az Önnek megfelelı válaszok elıtt található számokat karikázza be! 

1.Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

1. 8 osztálynál kevesebb 

2. Általános Iskola 

3. Érettségi 

4. Fıiskola 

5. Egyetem           

   

2. Mi a munkahelyi beosztása? 

1. Alkalmazott 

2. Középvezetı 

3. Felsıvezetı 

4. Tulajdonos 

5. Egyéb 

 

3. Mennyi idıs? 

1. 24 éves vagy fiatalabb 

2. 25-34 éves 

3. 35-44 éves 

4. 45-54 éves 

5. 55 éves vagy idısebb 
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4. Családi állapota? 

1. Nıtlen/hajadon 

2. Házas 

3. Elvált 

4. Élettársi kapcsolat 

5. Özvegy 

 

5.Az Önnel egy háztartásában élı gyermekek száma: 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4. 3 vagy több gyermek 

 

6.Van saját vállalkozása? 

1. Van 

2. Nincs 

 

7.Önnek leginkább mit jelent az esélyegyenlıség a nemek esetében? (Több válasz is 

megjelölhetı!)  

1. egyenlı munkát 

2. egyenlı bért 

3. azonos felvételi eljárás férfi és nı esetében  

4. azonos elıléptetési lehetıségek 

5. azonos jogok polgári, kulturális, szociális, és gazdasági tekintetben 

 

8. Ismeri Ön az esélyegyenlıséggel kapcsolatos jogszabályokat? 

1. igen 

2. nem 
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9. Hogyan tudja összeegyeztetni a családi és munkahelyi feladatait? 

1. Egyedülálló vagyok 

2. Jól mőködik, nincs vele problémám 

3. Viszonylag könnyen megoldom 

4. Számomra a munka az elsı 

5. Nehezen oldom meg 

6. Nem tudom megoldani 

7. Háztartásbeli vagyok 

 

10. Milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal? 

 

a.: a férfi a családfı, ezért többet kell keresnie, mint egy nınek 

egyáltalán nem                                           teljes mértékben 

értek egyet vele                                           egyet értek vele 

 

        1                     2                      3                     4         5 

 

b.: ideje, hogy a férfiak is végezzenek házimunkát 

egyáltalán nem                                           teljes mértékben 

értek egyet vele                                           egyet értek vele 

        

        1                     2                      3                     4         5 
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11. Ön mennyire elégedett a jelenlegi munkahelyével? 

egyáltalán                                                               teljesen elégedett                                                                                           
nem vagyok                                                    vagyok vele                                                                                                                                
elégedett 

        1                     2                      3                     4         5 

 

 

12. Ön mennyire elégedett a jelenlegi beosztásával? 

egyáltalán                                                         teljesen elégedett                                                                                                        
nem vagyok                                                                  vagyok vele                                                                                              
elégedett 

       1                   2                      3                      4                       5 

 

 

13. Ön melyik állítással ért egyet a nık esélyegyenlıségével kapcsolatban? 

 

1 Soha nem lesz esélyegyenlıség 

2 Még nincs esélyegyenlıség 

3 Nincs ezzel kapcsolatban problémám 

4 Elértük az esélyegyenlıséget, de nem tudunk élni vele 

5 Teljesen elértük a céljainkat, esélyegyenlıség van, amit ki is használunk 

 

14. Milyen mértékben fontos Önnek a karrier? 

a családom a                                                             a karrierem a 
legfontosabb                                                                                                  legfontosabb                                                    

        

   1                2                     3                           4                     5 

 



92 

15. Ön szerint hogyan lehet elérnie egy nınek, hogy felsıvezetı legyen? 

     nagyon           nagyon 

     könnyen          nehezen                                                                       
    

1         2                 3                    4                      5 

 

16. Ön szerint milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy felsıvezetıi beosztásban 

lévı nınek? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


