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1. BEVEZETÉS 

 

Napjainkban a magyar munkaerőpiac, és ezen keresztül a teljes gazdaság egyik legtöbbet 

emlegetett jellemzője lett az elvándorlás. Szinte már minden magyar állampolgárnak van 

legalább egy közeli rokona, aki külföldön igyekszik előteremteni a mindennapi megélhetéshez 

szükséges bevételt, aminek eredményeként igazi magyar közösségek alakultak ki például brit, 

német és osztrák városokban. Ugyanakkor a közép- és kelet-európai régió jelenleg egyelőre 

háttérbe szorulni látszik mint potenciális úti cél a kivándorláson gondolkodó magyarok 

számára. 

Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy megéri-e egy mai magyar fiatal számára a 

régiónkon belül keresni a külföldi munkavállalás helyszínét. Vizsgálatom egyik célja, hogy 

felhívjam a figyelmet a közép- és kelet-európai régióra mint a munkavállalási célú migráció 

lehetséges úti céljára. Ezen belül választásom a Cseh Köztársaságra esett, melynek kultúrája 

iránt végzett nyelvészként több éve érdeklődöm. Munkám különlegessége, hogy a feltett 

kérdést kizárólag az Eurostat adatbázisaiban fellelhető információk alapján igyekszem 

megválaszolni. 

Dolgozatomat szakirodalmi áttekintéssel kezdem, melyben a témában eddig született 

tanulmányok, kutatások segítségével vezetem fel saját vizsgálatomat. Forrásaim között a 

magyar és angol nyelven elérhető tanulmányokon túl témámnak köszönhetően cseh és szlovák 

nyelvű kutatások, szakkönyvek is megtalálhatók, illetve az Európai Unió hivatalos 

honlapjáról is fel tudtam használni információkat. Dolgozatom e részében először a megfelelő 

munkakörülmények jelentőségére igyekszem felhívni a figyelmet, ezután Magyarország és a 

Cseh Köztársaság munkakörülményeit hasonlítom össze.  A fejezet utolsó részében a 

Magyarország és Csehország közötti munkavállalási célú mobilitás jellemzőit vizsgálom. 

A kutatási részben pedig öt nagy kérdéscsoportot elemzek a két országra vonatkozóan. 

Vizsgált szempontjaimhoz – általános munkaerőpiaci mutatók; bérek, megélhetés; munkaidő, 

túlmunka, atipikus foglalkoztatás; képzésekhez, tréningekhez való hozzáférés; 

egészségvédelem, munkavédelem, esélyegyenlőség – az Eurostat adatbázisaiból merítek 

információkat, amelyek alapján igyekszem megállapítani, hogy jobb-e a Cseh Köztársaságban 

munkavállalónak lenni, mint Magyarországon.  
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Dolgozatom első felében a témában eddig született cikkek, tanulmányok feldolgozására 

vállalkozom. Munkámat a téma általános felvezetésével kezdem, mely során a megfelelő 

munkakörülmények jelentőségére igyekszem felhívni a figyelmet. A második fejezetben már 

kifejezetten Magyarország és a Cseh Köztársaság munkakörülményeit vizsgálom, amelyekkel 

egy potenciális munkavállaló nap mint nap találkozhat a két államban. Végül pedig a 

munkavállalási célú mobilitás jellemzői kerülnek a fókuszba, különös tekintettel 

Magyarországra és a Cseh Köztársaságra vonatkozóan. 

2.1. A munkakörülmények jelentősége 

Dolgozatom jelen fejezetében a munkakörülményekről eddig született kutatási eredmények 

felhasználásával a megfelelő munkakörülmények fontosságát igyekszem hangsúlyozni. 

2.1.1. A munkahely biztonsága 

A munkakörülményekről szóló kutatások gyakori kérdése a munkahelyek biztonsága. Kovács 

Katalin szociológus az ezzel kapcsolatos problémákat alapvetően két okra vezeti vissza, 

melyek egyaránt a profitorientált vállalkozások számlájára írhatók. (Kovács [2009]) 

Egyfelől az anyagiakban megragadható hatékonyság maximalizálása kedvéért a munkaadók a 

munkaköltségek visszaszorításában érdekeltek. A cél, hogy a munkabért csak akkor kelljen 

kifizetni, ha a dolgozó valóban termel; ennek eredményeként terjedni kezdtek a „rugalmas” 

foglalkoztatás különböző formái, mint például rövid idejű, részmunkaidős, alkalmi, 

alvállalkozói stb. szerződések, sőt a szerződés nélküli alkalmazás (Kovács [2009]). Kovács 

ugyanakkor egy másik kutatást idézve felhívja arra a figyelmet, hogy a „rugalmas” 

foglalkoztatás többnyire ekvivalens a „bizonytalan” vagy „sérülékeny” jelzőkkel illetett 

munkavállalással (Castells [1995] In: Kovács [2009]). 

A munkaköltségek csökkentésének másik elterjedt stratégiája a munkavégzéssel összefüggő 

egészségkárosodásért fizetendő összegek minimalizálása, ami a gyakorlatban úgy valósítható 

meg, hogy a legegészségtelenebb körülmények között végzett munka szerződéses feltételeit a 

munkaadó igyekszik a lehető legkevésbé formalizálni, hogy ezáltal nehezebb legyen 
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kártérítésért folyamodni. A fizikai megvalósulás ugyanaz, az ún. „nem-standard” 

foglalkoztatás. (Kovács [2009]) 

Mindezek dolgozatom témája szempontjából azért is különösen fontos megállapítások, mert 

az alkalmi munkások egészségi állapota több országban is rosszabbnak bizonyult, mint az 

állandó munkavállalóké (Kivimäki et al. [2003] In: Kovács [2009]). 

2.1.2. Munkavégzéssel összefüggő megbetegedések 

Itt érdemes részletesebben rátérni a munkavégzésnek és az egészség károsodásának 

kapcsolatára, értsük veszélyforrás alatt szűkebben akár a szervezetet, akár a munkakört. 

Kovács tanulmányából ide tartozó megállapítás, hogy a hagyományosan egészségkárosítóként 

ismert körülmények között működő munkahelyek aránya Európában nem látszik csökkenni 

(Parent – Thirion [2007] In: Kovács [2009]). (Klasszikusan ide sorolandók a túlzott fizikai 

erőkifejtés, a zaj, a por, a hőmérsékleti ingadozásoknak, huzatnak, rezgésnek, rázkódásnak 

való kitettség.) Ezzel szemben növekedett a munka intenzitása, illetve általában a 

munkavállalókkal szembeni elvárások. (Kovács [2009]) 

A munkahelyi testi-lelki egészségmegőrzés szakirodalma egyre bővül, az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) rendszeresen felhívja rá a figyelmet, hogy a lelkileg egészséges 

dolgozók jobban teljesítenek munkájuk során (Knifton – Watson – Den Besten – Dr. 

Gründemann [2009]). A pszichés egészség kérdésével kapcsolatban pedig az nyert 

bizonyítást, hogy az általános munkahelyi összhang előnyösen befolyásolja a 

munkateljesítményt, míg a munkával kapcsolatos elégedetlenség rossz hatással van a 

szervezetre is és a munkavállalóra is (Perczel [2003]). 

Felkapott téma lett például a vezetői mentálhigiéné kérdése, a kevés sporttal, túlhajszoltsággal 

is fűszerezett leterhelt menedzseréletmód könnyedén kitermeli a különféle elváltozásokat. 

Tipikus menedzserbetegségként tartjuk számon például a magas vérnyomást, a gyomor- és 

nyombélfekélyt, az infarktust (Buda [2002]), a pajzsmirigyproblémákat, a mozgásszervek 

elhasználódását és a szívbetegségeket (Vargha S. – Németh [2007]). 

A lelki problémák szintén hatalmas veszteségeket termelnek a szervezetek és a gazdaság 

egésze számára. Az Egyesült Királyságban végzett felmérések szerint például az általános 

lelki problémák – mint a stressz, szorongás vagy depresszió – miatt igénybevett 

betegszabadságok évente 60 millió munkanap kiesést okoznak; Angliában, Skóciában, és 
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Walesben a tartós munkaképtelenség miatti táppénzes esetek 40%-ának hátterében lelki 

zavarok állnak. Az ezekből eredő teljes termelékenység csökkenést Európában évi 136,3 

milliárd euróra becsülik. (Knifton – Watson – Den Besten – Dr. Gründemann [2009]) 

A munkahely és a pszichikus zavarok kimondottan ok-okozati kapcsolatáról Dr. Buda Béla 

ismert pszichiáter így ír: „A munkahellyel sokban összefügg az ember önmegvalósítása. 

Mindebből következik, hogy a munkahely sokféle hatást gyakorol a személyiségre, s ezek akár 

önálló oki tényezőként, akár más okok láncolatába kapcsolódóan részt vehetnek pszichikus 

zavarok vagy betegségek keletkezésében.” (Buda [2003] 250. o.). A munkahely esetenként 

olyan pszichés problémákért tehető felelőssé, mint például alvászavar, beszűkült 

feszültségtűrés, nagyfokú érzelmi és hangulati ingadozás, krónikus fáradtság, hosszútávon 

pedig akár kiégés (Hajduska [2003]). 

2.1.3. Túlmunka 

Munkám kutatási részében részletesen foglalkozom azzal a kérdéssel, mennyire rugalmas és 

munkavállaló-barát a munkaidő kezelése a két vizsgált országban. 

A nemzetközi kutatások azt bizonyítják, hogy rengetegen kényszerülnek többet dolgozni, 

mint amennyit saját szándékaik diktálnák. Egy az Egyesült Államokban végzett, munkaidőre 

vonatkozó felmérés szerint a dolgozó édesanyák 40%-a beleegyezne fizetése csökkentésébe, 

ha cserébe több időt tölthetne a gyermekeivel; ugyanezen édesanyák 28%-a úgy ítéli meg, 

hogy munkája negatívan befolyásolja gyermekeivel való kapcsolatát (Burke [2009]). A 

felmérés eredményei szerint a túlóra következményeként felléphetnek testi és pszichikai 

panaszok, családi problémák, magánélettel összefüggő bűntudat, sőt a munkavállalói 

kimerültség már a szervezetek számára is kimutathatóan pénzügyi és teljesítménybeli 

ráfordításokkal jár (Burke [2009]). A túlmunka lehetséges negatív következményeire a két 

országot konkrétan tárgyaló következő fejezetben még visszatérek. 

2.2. Munkakörülmények Magyarországon és Csehországban 

A magyarországi dolgozók munkakörülményeiről Kovács [2009] fent idézett munkája további 

fontos információkkal szolgál. 

Tanulmánya egészségvédelemre koncentráló része mindenekelőtt megállapítja, hogy 

Magyarországon a fent már felsorolt egészségkárosító munkakörülmények – pl. túlzott fizikai 

megterhelés, zaj, por stb. – továbbra is a legnagyobb kockázatot jelentik a munkavállaló 
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egészségére; ezekhez felzárkózni látszanak a munkakövetelmények pszichológiai percepciói. 

(Kovács [2009]) 

Az idézett tanulmány szoros kapcsolatba hozza a különböző foglalkozási formákat, a 

munkakörülményeket és a munkavállaló testi-lelki egészségét. A legrosszabb egészségi 

állapotról a munkaerőpiac marginális pozícióiban dolgozók számoltak be. Minél erősebb volt 

a kapcsolat a munkaerőpiaccal, a megkérdezett dolgozó egészsége annál jobbnak bizonyult. 

Érdekes, hogy a munkajövedelem nem gyakorolt komoly hatást a kérdőívkitöltő egészségi 

állapotára. Bebizonyosodott azonban, hogy a különböző iskolai végzettségű dolgozók 

különböző munkakörülményekre számíthatnak a munkaerőpiacon, s végzettségük csak ezen 

keresztül befolyásolja egészségi állapotukat. (Kovács [2009]) 

A közelmúltban elterjedt rizikófaktorok közül a tanulmány a stressz jelenlétének 

állandósulását emeli ki, amelynek okai között Magyarországon elsősorban a munka 

biztonságát – vagy annak hiányát –, illetve a munka tempójának és tartalmának megváltozását 

véli felfedezni. Szintén nagymértékűnek tartja a gyakori túlmunka egészségkárosító hatását, 

különösen nők körében. (Kovács [2009]) 

Jelentős pszichés panaszokról elsősorban szintén a munkájukat bizonytalannak vélők 

számoltak be. A leggyakoribb panaszok az idegesség, stressz, fejfájás és az ingerlékenység 

voltak. A férfiak pszichés egészségét főleg a munkaszervezés és a követelményváltozók 

befolyásolták. A munkaszervezés hiányosságai a nőkre is jelentős negatív hatást gyakorolt, 

náluk továbbá a munkahelyi klíma és a már említett túlmunka rontotta a legjobban a pszichés 

egészséget. (Kovács [2009]) 

A Cseh Köztársaságban tapasztalható munkakörülményekről Nováková [2008] kiinduló 

megállapítása, hogy a munkaerővel szembeni egyik legfőbb elvárás a flexibilitás lett, értve 

ezalatt a munkahelyen belüli (pl. karrier) és a munkahelyen kívüli (pl. munkahely- vagy 

szakmaváltás) rugalmasságot is. Ezzel összefüggésben előtérbe került a tudás folyamatos 

megújítása is. (Nováková [2008]) 

A nők foglalkoztatására koncentráló tanulmány másik fontos kiindulópontja, hogy – mint még 

a későbbiekben is látni fogjuk – Csehországban egyelőre háttérbe szorulni látszanak az 

antidiszkriminációs elvek. A munkavégzés mellett a háztartási teendők jellemzően a nőket 

terhelik, miközben a munkahelyi egyenlő bánásmód is hiányzik, például a bérezés terén. Ez 
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részben annak számlájára írható, hogy a Cseh Köztársaság egyelőre nem rendelkezik 

diszkriminációt tiltó jogszabállyal. (Nováková [2008]) 

2.2.1. A nők munkaerőpiaci helyzete Magyarországon és Csehországban 

A fent idézett általánosabb kutatási eredményeken túl érdemes részletesebben is vizsgálni a 

nők, különösen az anyák munkaerőpiaci helyzetét a két országban. 

A cseh nők elhelyezkedését nagyban hátráltatja, hogy a cseh állam nem finanszírozza a három 

éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezését (Kampichler – Kispéter [2014]). Mivel a 

nyugdíjkorhatár Csehországban is jelentősen kitolódott, a nagyszülői felügyeletre általában 

nem lehet számítani, így azokban a családokban, ahol nem kívánnak vagy nem tudnak másra 

– pl. fizetett alkalmazottra – támaszkodni, az anyák kiszorulnak a szinte kizárólag teljes 

állásokat kínáló munkaerőpiacról. Ezzel összefüggésben fontos reform volt, amikor a szülési 

szabadságot követő „további anyasági szabadságot” felváltotta a „szülői szabadság” névre 

hallgató fizetett távollét, amelyet immáron az apák is igénybe vehettek. (Nováková [2008]) 

A szerző meglátása szerint a nők munkajogi védelme összességében elegendő a Cseh 

Köztársaságban, sőt az esetleges további szigorítások egyik lehetséges következményének 

tartja, hogy a szankcióktól tartó munkaadók még kevesebb nőt alkalmaznának. Ezért a 

jelenben a legfőbb feladatnak a már hatályban lévő jogszabályok betartatását látja. (Nováková 

[2008]) 

Egy Magyarországon és Csehországon túl Szlovéniát is elemző kutatás az államszocializmus 

jellemzőihez viszonyítva vizsgálja a fenti kérdést. A szocializmus időszakát az ideológiának 

megfelelően a nők nagyarányú munkavállalása jellemezte, amelyhez a munkahelyek 

biztonsága és a gyermekek napközbeni felügyeletének biztosítása is hozzájárult. A 

rendszerváltást követően azonban kísérlet történt a nők hagyományos szerepekbe történő 

visszaterelésére (Jogan [2001] In: Nagy – Křížková – Kanjuo-Mrčela [2012]). Ennek ellenére 

a következő időkben az összes munkavállaló csaknem fele továbbra is nő volt mind 

Magyarországon, mind Csehországban, és többségük teljes munkaidőben dolgozott. (Nagy – 

Křížková – Kanjuo-Mrčela [2012]) 

A nők jellemzően teljes állásban történő alkalmazása, mint már Novákovánál is láthattuk, a 

jelen munkaerőpiacát is jellemzi Csehországban, s ez hazánkról is elmondható. A felmérés 

azonban kimutatta, hogy a nők egy jelentős hányada szívesebben dolgozna kevesebbet, ha 

nem lenne szüksége az ezáltal kieső munkabérre. A magyar munkaerőpiacon a helyzetet a 
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távmunka hiánya is súlyosbítja, csupán a munkaadók 2-4%-a kínálja fel e lehetőséget a 

dolgozóinak. (Nagy – Křížková – Kanjuo-Mrčela [2012]) 

A Nagy-Křížková-Kanjuo-Mrčela–kutatás is felhívja a figyelmet a szinte csak teljes állásokat 

kínáló munkaerőpiac nőkre nézve negatív jellegére Magyarországon és a Cseh 

Köztársaságban. A két ország gyermekgondozási közpolitikája ráadásul egyaránt hosszúnak 

számító, hároméves szülői szabadságon nyugszik. Egy másik, témába vágó kutatás a 

gyermekgondozási szabadság magyar és cseh szabályozását egyenesen a munkaerőpiacról 

történő „leválasztásnak” minősíti (Kampichler – Kispéter [2014]). Ezek együttesen az egyik 

oka a nők hátrányos megkülönböztetésének munkaerő-felvételkor: a két górcső alá vett 

országban a gyermekvállalás a nők számára egyet jelent a munkaadó – és egyben a 

munkaerőpiac – több évre történő elhagyásával. (Nagy – Křížková – Kanjuo-Mrčela [2012]) 

Mindezek óhatatlan következménye, hogy a nők és férfiak munkakörülményeiben eltéréseket 

tapasztalhatunk a két vizsgált államban. A foglalkoztatottság mértékében Csehországban 

nagyobb az eltérés férfiak és nők között, de Magyarországon is jelentős. A Nováková [2008] 

által is említett bérkülönbség a Cseh Köztársaságban 19%. Magyarországon ennél 

alacsonyabb, viszont szektorokra, foglalkozási csoportokra stb. bontva a sokaságot szintén 

komoly eltéréseket tapasztalhatunk. (Nagy – Křížková – Kanjuo-Mrčela [2012]) 

Mint már említettem, a cseh törvényhozás egyelőre elhanyagolja a diszkrimináció tilalmának 

kérdését, a már létező jogszabályokat nem tartatja be. Ezzel szemben hazánk az európai uniós 

csatlakozás után fejleszteni kezdte a napközbeni gyermekelhelyezési lehetőségeket 

(Kampichler – Kispéter [2014]), illetve terítékre kerültek bizonyos problémák a nők hátrányos 

megkülönböztetésével kapcsolatban. Cél lett a nők magasabb foglalkoztatottsága, az 

önfoglalkoztatásuk terjesztése, és a családbarát munkahelyek számának növelése. A cseh 

kormány e kérdéseket egyelőre figyelmen kívül hagyja. (Nagy – Křížková – Kanjuo-Mrčela 

[2012]) 

2.2.2. A dolgozók saját percepciói munkakörülményeikről 

Érdemes végül azt is részletesebben megvizsgálni, a munkavállalók maguk milyennek ítélik 

munkakörülményeiket. 

Egy régebbi, 1998-ban készült felmérésben cseh és magyar dolgozók nyilatkozhattak 

munkahelyükről. Mindkét nemzet válaszadói leginkább érdekesnek és a társadalom számára 

hasznosnak ítélte munkáját, és úgy érezték, segítenek másoknak munkavégzésükkel. Nem 
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értettek egyet viszont azzal, hogy keresetük magas lenne, és hogy előrejutási lehetőségeket 

élveznének. Utóbbiak az attitűdvizsgálat szerint a magyar munkavállalóknak lettek volna 

fontosabbak, a cseheket az érdekes munka jobban motiválta. (Medgyesi – Róbert [1998]) 

A legfontosabb tényezőnek mindkét nemzet az állás biztonságát jelölte meg. A munkával 

rendelkező magyaroknak azonban kevesebb mint 50%-a érezte biztosnak a munkáját, ami 

Kovács [2009] egészségi állapotot érintő kutatási eredményeinek tükrében semmiképpen sem 

jó arány. A csehek között kb. 10%-kal többen érezték munkahelyüket biztosnak, és ettől 

valószínűleg nem független, hogy átlagosan elégedettebbek voltak a munkájukkal. A magyar 

válaszadók egy anyagilag kecsegtető ajánlatért könnyebben elhagyták volna a 

munkahelyüket, bár általában a munkahelyváltás kérdésében óvatosabbnak bizonyultak, ami a 

szerzők szerint a korlátozottabb munkaerőpiaci lehetőségekkel áll összefüggésben. (Medgyesi 

– Róbert [1998]) 

A cseh dolgozók ezenfelül nagyobb arányban dolgozhattak rugalmas munkaidőben, 

kevesebbet hiányoztak a munkahelyükről, és lelkileg kevésbé érezték megterhelőnek a 

munkájukat. A magyarok a nyolc évvel korábbi állapothoz képest jóval stresszesebbnek 

érezték a munkájukat. A munkaidő kérdéséhez kapcsolódó fontos eredmény, hogy bár a 

dolgozók egy jelentős része mindkét országban hajlandó lett volna magasabb bérért még 

többet dolgozni, a legtöbben se több, se kevesebb munkaórára nem vágytak 1998-ban – ez 

tehát a nők esetében a Nagy-Křížková-Kanjuo-Mrčela–kutatás 2012-es időpontjáig feltétlenül 

megváltozott. A rugalmas munkaidőhöz kevésbé hozzáférő magyarok nem is tartották azt 

annyira fontosnak, mint a csehek. (Medgyesi – Róbert [1998]) 

A képzés, oktatás különböző formáiról is eltért a vélemény a két országban. Mind az 

iskolában szerzett tudást, mind a munkahelyen elsajátított ismereteket Csehországban 

tartották fontosabbnak a válaszadók. Az iskolában elsajátított tudást a csehek 71%-a, a 

magyaroknak viszont csak 57%-a érezte fontosnak vagy nagyon fontosnak. A magyarok erre 

némileg rímelően a munkahelyen megszerzett tudást fontosabbnak ítélték, míg a cseheknél 

ilyen eltérésre nem derült fény. (Medgyesi – Róbert [1998]) 

2.3. Mobilitás Magyarország és Csehország között 

A fejezet utolsó részében a Magyarország és Csehország közötti mobilitás jellemzőit 

helyezem a középpontba. Az Európai Unió honlapja (Europa.eu) részletesen ismerteti a 

külföldön munkát vállalni tervező honfitársaink jogait és kötelezettségeit. Először is minden 
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magyar állampolgárnak joga van munkavállalási engedély nélkül alkalmazottként vagy önálló 

vállalkozóként dolgozni a Cseh Köztársaságban. A magyar állampolgárra csehországi 

tartózkodása idején az egyenlő bánásmód követelménye vonatkozik (pl. a bérezés, a 

munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás terén).
1
 Megilletik például azok az 

ellátások, amelyek a cseh állampolgárságú munkavállalókat, beleértve például bizonyos 

kedvezményeket és nem pénzbeli ellátásokat is. Fontos továbbá, hogy a magyar dolgozó 

állása elveszítése esetén is maradhat Csehországban.
2
 

A tartózkodási engedély kiadásának feltételei a tartózkodás időtartamától függenek. Ha ez az 

időtartam nem haladja meg a három hónapot, akkor csupán egy érvényes személyi 

igazolvánnyal vagy útlevéllel kell rendelkeznie honfitársunknak. Ha honfitársunk három 

hónapot meghaladóan tervez a Cseh Köztársaságban maradni, a Belügyminisztérium 

bármelyik ügyfélszolgálatán kérhet ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ez azonban 

nem kötelező.
3
 

Aki pedig öt évet megszakítás nélkül és a szabályokat betartva tartózkodik a Cseh 

Köztársaságban, az automatikusan jogot szerez arra, hogy addig maradjon az országban, 

ameddig szeretne. Ezt a jogot csak az ország egyhuzamban két évig tartó elhagyása esetén 

veszíti el a magyar munkavállaló.
4
 

Egy 2006-ban készült felmérés tanúbizonysága szerint a hagyományosan kevéssé mobil 

magyarok egyre inkább hajlanak is a külföldi munkavállalásra. A felsőoktatási hallgatók 

körében végzett kutatás során a megkérdezett orvostanhallgatók 45%-a, a gazdálkodási és 

menedzsment szakosok és a joghallgatók 42%-a nyilatkozott ilyen értelemben, a harmadik 

„legmobilabbnak” pedig a leendő pszichológusok bizonyultak 38%-kal. Az általános orvos és 

a gazdálkodási és menedzsment szak hallgatói mellett a leendő műszaki informatikusok és 

gépészmérnökök úgy is vélték, hogy diplomájuk külföldön is értékes lesz. Az eredményt 

érdekesen árnyalja, hogy a pszichológia szakosok, és mellettük még az élelmiszermérnök-

hallgatók úgy terveztek külföldi munkavállalást, hogy képesítésüket nem érezték túl 

értékesnek az ország határain kívül. (Kiss [2007]) 

                                                             
1 http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/equal-treatment-with-nationals/index_hu.htm 
2 http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/rights-conditions/index_hu.htm 
3 http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/czech-

republic/index_en.htm 
4 http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/rights-conditions/index_hu.htm 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/equal-treatment-with-nationals/index_hu.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/rights-conditions/index_hu.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/czech-republic/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/czech-republic/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/rights-conditions/index_hu.htm
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A hallgatói mobilitás legismertebb európai megvalósulásában, az Erasmus-programban 2006-

ban a magyar hallgatók mindössze 0,6%-a vett részt, míg a cseh diákok arányaiban kétszer 

ennyien. A kiutazó magyar diákoknak még így is a 82%-a nyilatkozta, hogy ő az első a 

családból, aki külföldön tanul. A legszívesebben a gazdaságtudományi, bölcsészettudományi 

és társadalomtudományi szakokról utaztak a diákok. (Kiss [2007]) 

A felmérések szerint az Erasmus-programban résztvevő országok többségében nincs 

egyensúlyban a be- és kiutazó diákok száma; Közép- és Kelet-Európában általában a kiutazás 

felé billen a mérleg. Hazánkban egy beérkező diákra 1,7 kiutazó hallgató jut, a Cseh 

Köztársaságban kicsivel még rosszabb is az arány 1/1,81-es aránnyal – igaz, a cseh adat is 

eltörpül a Lengyelországban tapasztaltaktól, ahol egy beérkező vendéghallgatóra 3,26 kiutazó 

diák jut. (Kiss [2007]) 

Kutatásom alapkérdéséből kifolyólag elengedhetetlennek tartom megvizsgálni a 

munkavállalói mobilitás jelenlegi EU-s trendjeit is, különösen tekintettel Magyarországra és 

Csehországra vonatkozóan. 

Egy 2013-as felmérés során körülbelül 10 millió munkavállalási korú európai uniós 

állampolgár élt a szülőföldjétől különböző tagállamban. Fontos adat, hogy átlagosan 

magasabb aktivitási arány jellemezte őket, mint az adott ország saját állampolgárait: 77,7% az 

„otthoniak” 72%-os aktivitásával szemben. (Lakatos [2014]) 

2009 és 2013 között a más tagországba költöző gazdaságilag aktívak 56%-a férfi volt, 63%-

uk 35 év alatti. Átlagosan emelkedett a más tagállamban munkát vállalók iskolázottsága, a 

felsőfokú képesítéssel rendelkező migráns munkavállalók aránya négy év alatt 27-ről 41%-ra 

nőtt. (Lakatos [2014]) 

A 2004-ben csatlakozott tagállamok külföldön munkát vállaló állampolgárainak a teljes 

munkaerő-állományhoz viszonyított aránya sajnos kifejezetten alacsonynak bizonyult az 

Unión belül. Pozitív fejlemény azonban, hogy átlagéletkoruk egyre alacsonyabb, és körükben 

egyre több a nő. A „Dolgozna-e más unós tagországban?” kérdésre pozitívan válaszolók 

aránya hazánkban 32% volt 2013-ban, míg a Cseh Köztársaság válaszadói a rendkívül 

alacsonynak számító 14%-os arányt produkálták. (Lakatos [2014]) 
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3. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK MAGYARORSZÁGON ÉS A 

CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN 

 

Mint a bevezetőben is említettem, dolgozatomban arra keresem a választ, hogy megéri-e egy 

külföldi munkavállaláson gondolkodó mai magyar fiatalnak Németország, Ausztria vagy 

Nagy-Britannia helyett a közép- és kelet-európai régiót, azon belül is Csehországot 

választania. 

A külföldi munkavállalás célországának megválasztását természetesen rengeteg tényező 

befolyásolhatja, például az adott ország földrajzi közelsége, vagy hivatalos nyelvének 

ismerete, sőt egészen szubjektív elemek is hatással lehetnek a végső választásra, úgymint kinn 

élő családtagok, barátok, kultúra, vagy akár a vallás (ld. pl. alija). Jelen dolgozat kizárólag 

gazdasági, munkaerőpiaci ismérvek alapján igyekszik megválaszolni e kérdést. 

3.1.  A kutatás módszertana 

A következőkben kutatásom módszertanát ismertetem részletesebben. 

3.1.1. Az adatfelvétel módja 

A vizsgálathoz az Eurostat adatbázisait használtam. Az Eurostat az Európai Unió fő 

statisztikai hivatala, melynek célja hiteles és megbízható statisztikai nyilvántartásokat vezetni 

az EU tagállamai számára országok és régiók összehasonlításához, így dolgozatom 

kérdésének megválaszolásához a legmegfelelőbb információkat tudja nyújtani.
5
 

Ezen adatbázisok idősorosan ábrázolják az általam vizsgált adatokat, bár sajnos bizonyos 

témákban csak egy-két évben került sor felmérésre. Ezen adatbázisokból készítettem saját 

táblázatokat, statisztikai térképeket. Önálló adatfelvételre jelen dolgozatom készítése során 

nem került sor. 

3.1.2. A minta 

A vizsgált minta a használt adatok természetéből kifolyólag az egyének szintjén a két ország 

teljes lakossága. Némely kérdésekben természetesen érdemes volt a lakosságot csoportokra 

                                                             
5 http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview 

http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
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bontani, sőt kifejezetten csak a csoportokkal foglalkozni, ld. pl. nemek közötti egyenlőség 

kérdése. 

A fő szempontok, amik alapján csoportonként volt érdemes vizsgálni az adatokat: 

 Nemek, pl. fizetések közötti különbségek kérdése 

 Iskolázottság, pl. munkanélküliség kérdése 

 Életkor, pl. munkába lépés időpontjának kérdése 

stb. 

Amikor dolgozatomban vállalkozásokra utalok, akkor a mintát a két ország összes működő 

vállalkozása jelenti. 

3.1.3. Az elemzés módja 

Dolgozatom kutatási részét egy szekunder vizsgálat jelenti. A vizsgálat módja az Eurostat 

adatbázisaiban fellelhető, Magyarországra és Csehországra vonatkozó gazdasági, 

munkaerőpiaci adatok összehasonlítása, elemzése. 

Ahol lehetett, százalékos adatokkal dolgoztam, általában három évre visszamenőleg vizsgálva 

az adatokat. Ha rendelkezésre állt megfelelő adat, az EU-28-ra vonatkozókat is bevontam az 

elemzésbe. 

3.2. Eredmények 

A következőkben a fent részletezett módszertannal feltárt eredményeket ismertetem.  

3.2.1. Magyarország és Csehország munkaerőpiaca 

Kutatási kérdésem megválaszolásához fontosnak tartom mindenekelőtt a két ország 

munkaerőpiacának állapotát ismertetni.  

Mivel mindkét ország a közép- és kelet-európai régióhoz tartozik, gazdaságuk, 

munkaerőpiacuk működésében sok a hasonlóság, tapasztalhatunk azonban jelentős eltéréseket 

is. Köztudomású például, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia idején hazánk jellemzően a 

mezőgazdasági tevékenységért volt felelős, míg Csehország az ipar területén jutott jelentős 

szerephez, s utóbbi hatása a mai napig érződik. 
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Magyarország GDP-je 2015-ben 132 260 millió USD, ami az EU-átlag 68%-át teszi ki, míg a 

Cseh Köztársaságban ugyanez az adat 198 450 millió USD, ami 84%-ot jelent (Eurostat). Az 

1-es számú, 2014-es térkép tanúbizonysága szerint a foglalkoztatottság is eltér: 

 

1. ábra: Foglalkoztatottság az EU tagállamaiban, 2014. 

Forrás: Eurostat 

Míg Magyarország a 60-70%-os kategóriával Romániával és Bulgáriával mutat rokonságot, 

Csehország a 70-75%-os kategóriával Ausztria, sőt Finnország szintjére sorolható. Nemek 

szerint vizsgálva ugyanezt az adatot érdekes jelenséget tapasztalhatunk: a nők 

foglalkoztatottsága nem tér el lényegesen a két országban (59,2-66,0%-os kategória), a 

férfiaké viszont kétosztálynyit is (Magyarország: 67,9-76,7%-os kategória; Cseh Köztársaság: 

81,1%-85,6%-os kategória). 

Iskolázottság szerint szintén érdemes elemezni a két országban a foglalkoztatottsági adatokat , 

ugyanis, mint a 2-es ábrán láthatjuk, az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettséggel bíró, 

és a középfokú végzettséggel bíró lakosság foglalkoztatottsága éppen ellentétesen alakul a két 

vizsgált országban. 

Az előbbi csoport Magyarországon jut könnyebben munkához: 44% a foglalkoztatottságuk a 

csehországi 42%-kal szemben (igaz, az EU-28-átlag 52%-tól még így is elmaradva). A 

középfokú végzettségűek azonban még az EU-28-átlagot is meghaladva Csehországban állnak 

74%-ban alkalmazásban a magyarországi 68%-kal szemben: 
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2. ábra: Az alapfokú és középfokú végzettséggel rendelkezők foglalkoztatottsága 

Magyarországon és a Cseh Köztársaságban, 2014. 

Forrás: Eurostat 

Mint várható, felsőfokú végzettséggel a legkönnyebb munkához jutni mindkét országban. A 

„verseny” ehhez a csoporthoz érkezve válik kiegyenlítetté Magyarország és a Cseh 

Köztársaság között, az EU-28-átlaghoz közeli 81-82%-os foglalkoztatottságot produkálja 

mindkét állam: 

 

3. ábra: A felsőfokú végzettséggel rendelkezők foglalkoztatottsága Magyarországon és a 

Cseh Köztársaságban, 2014. 

Forrás: Eurostat 

A munkanélküliségi ráta ismét némi eltérést mutat. A teljes lakosságra vetített adat 2014-ben 

7,6% Magyarországon és 6% körüli Csehországban. A 15-24 év közöttiekre vonatkozó 

ifjúsági munkanélküliség összehasonlítása már jelentősebb rést képez, a magyar adat 21% 

volt az elmúlt évben, a cseh pedig 16%. 
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A munkaerőpiac kudarcainak megoldására a két ország különböző stratégiát alkalmaz. Az 1-

es számú egy összefoglaló táblázat a foglalkoztatáspolitika kiadásairól eszközönként a 2011-

2013-as években: 

1. táblázat: A foglalkoztatáspolitika kiadásai Magyarországon és a Cseh 

Köztársaságban 2011 és 2013 között 

  

Kiadás (millió euró) 

Magyarország Cseh Köztársaság 

Foglalkoztatáspolitikai eszköz / Év 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Álláskeresést segítő szolgáltatások 79,20 70,09 83,57 150,87 177,97 163,57 

Képzés 26,06 3,41 2,35 18,66 17,18 25,22 

Foglalkoztatás támogatása (vállalkozások részére) 98,29 126,89 121,83 68,03 30,14 61,18 

Munkahelyteremtés 216,50 455,31 574,53 41,70 27,37 68,41 

Vállalkozás ösztönzése 8,36 5,23 5,50 4,29 3,11 4,98 

Előrehozott nyugdíj - - - - - - 

Forrás: saját szerkesztés, Eurostat alapján 

Mivel a két ország lakossága nem tér el egymástól jelentősen (9,9 és 10,5 millió fő), a táblázat 

adatai megközelítőleg jó képet mutatnak a különbségekről. Az első megjegyzendő eltérés az 

álláskeresést segítő szolgáltatásokra – pl. állásbörzék szervezésére, munkaügyi központok 

fenntartására – áldozott kiadásokban látható: Csehország körülbelül kétszer annyit költött 

ezekre az eszközökre a vizsgált három évben, mint hazánk. 

A második fontos különbség a képzések finanszírozásában keresendő. Ugyan 2011-ben 

hazánk kiadásai e téren még meg is haladták Csehországét, 2012-től drasztikus forráskivonás 

tapasztalható a területen, így a második két vizsgált évben a Cseh Köztársaság ötszörösen, 

majd tízszeresen lépi túl a magyar kiadásokat. 

Ezzel párhuzamosan Magyarország büszkélkedhet jelentősebb kiadásokkal több 

foglalkoztatáspolitikai eszközzel kapcsolatban. A vállalkozások számára nyújtandó 

foglalkoztatást ösztönző támogatás a górcső alá vett években rendre másfélszeresen, 

négyszeresen, majd kétszeresen haladja meg a megfelelő csehországi összeget. Az állam 

direkt munkahelyteremtésre szintén nagyságrendekkel többet költ, mint régióbeli 

versenytársa, 2012-ben például 17-szeres az eltérés. Az utolsónak említendő versenyelőnyünk 

pedig a vállalkozásindítás ösztönzése, igaz, kisebb különbségekkel, mint az előzőekben 

említett két foglalkoztatáspolitikai eszköz terén. 

A családosok foglalkoztatására a napközbeni gyermekfelügyeleti lehetőségek komoly hatással 

bírhatnak, így erre a tényezőre is érdemes néhány adatot megvizsgálni. A 2-es táblázat tízórás 
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időintervallumokban foglalja össze, hogy hányan vettek igénybe hetenkénti gyakorisággal a 

legfiatalabb gyermekük számára gyermekfelügyeleti szolgáltatást 2010-ben: 

2. táblázat: A legfiatalabb gyermekük számára hetente gyermekfelügyeletet igénybe 

vevők száma a Cseh Köztársaságban és Magyarországon, 2010. 

Ország / 

Gyermekfelügyelet 

hossza (óra/hét) 

Gyermekfelügyeletet igénybevevők száma (ezer fő) 

0 10 alatt 10-20 20-30 30-40 40 felett 

Cseh Köztársaság 1 459,7 127,4 127,2 84,5 161,8 57,1 

Magyarország 1 203,4 57,3 147,7 79,2 109,7 18,6 

Forrás: saját szerkesztés, Eurostat alapján 

Az első fontos különbség a második kategóriában látható. Bár a pontos okról nem 

rendelkezünk információval, mégis tanulságos adat, hogy heti 10 óránál rövidebb időre több 

mint kétszer annyi csehországi munkavállaló adta be legkisebb gyermekét bölcsődébe, 

óvodába, mint magyarországi társaik. 

A másik jelentős eltérés a skála másik végén látható. 30 és 40 óra közötti időre másfélszer, 40 

óránál többre háromszor több csehországi munkavállaló vette igénybe a gyermekfelügyeleti 

szolgáltatást, mint magyarországi. 

Mivel a többi kategória számadatai nem hozzák létre az egyensúlyt a két ország között, 

felvetődik a kérdés, hogy mindezek oka a férőhelyek számában keresendő-e hazánkban. 

Ide kapcsolódó érdekes kutatási eredmény a részidőben, vagy egyáltalán nem dolgozók 

köréből, hogy Csehországban a 6,2%-uk, Magyarországon pedig 20,7%-uk válaszolta, hogy 

azért nem dolgozik teljes munkaidőben, mert a gyermekfelügyeleti szolgáltatásokat túl 

drágának találja. 

A munkaerőpiacról való kilépés legklasszikusabb formája, a nyugdíjba vonulás sem azonosan 

zajlik a két vizsgált országban. Megközelítőleg azonos életkorban kapják meg az első 

öregségi nyugdíjukat a magyarországi és a csehországi munkavállalók (átlagosan 58,5 és 58,9 

évesen), sőt ez az EU-28-átlaghoz is igen közel van (átlagosan 59,1 év). Ez az adat nemekre 

lebontva sem mutat említésre méltó különbségeket. 

Eltér azonban azok aránya, akik öregségi nyugdíjban részesülnek, pedig szívesen dolgoztak 

volna tovább: arányuk Magyarországon 17,8%, Csehországban 21,5%. Bár a csehekre 

vonatkozó arány magasabb, ennek oka minden jel szerint nem az anyagiakban keresendő. Egy 

másik felmérés ugyanis arra volt kíváncsi, hogy mi a motivációjuk a nyugdíj mellett tovább 
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dolgozóknak, s ebben a magyar válaszadók 64,8%-a, a csehországi válaszadóknak viszont 

csak az 53,5%-a jelölte meg oknak a háztartás számára elegendő jövedelem biztosítását. Ezzel 

párhuzamosan a „Nem anyagi okok, pl. a munkával való elégedettség” válaszlehetőséget 

Magyarországon 10,2%, Csehországban 18,5% érezte magára igaznak. 

A fejezet összefoglalásaként elmondhatjuk, hogy a foglalkoztatottsági és munkanélküliségi 

adatok alapján Csehországé bizonyul stabilabb munkaerőpiacnak. E vélekedést erősíti, hogy a 

gyermeket nevelő családok helyzete is jobbnak tűnik a Cseh Köztársaságban, illetve a 

nyugdíjba vonulók is ott számíthatnak nagyobb biztonságra. A képet azonban némiképp 

árnyalja a munkaerőpiacot nem – vagy nem elsősorban – önkéntes döntésből elhagyók, a 

munkanélküliek támogatásának összehasonlítása, amire mindkét vizsgált ország nagy 

összegeket áldoz, eltérő formában. 

3.2.2. Bérek, megélhetés 

Egy külföldi munkavállaláson gondolkodó magyar állampolgár számára természetesen fontos 

kérdés, hogy a célországban milyen fizetésre számíthat. Az Eurostat adatbázisának 

tanúbizonysága szerint a cseh átlagfizetés jelentősen meghaladja a magyart, bár a rés lassan 

szűkülni látszik. A cseh átlagos órabér 2002-ben 13%-kal, 2006-ban 23%-kal, majd 2010-ben 

21%-kal haladta meg a magyart. A havi fizetéseket vizsgálva ugyanezekben az években 

némileg más eredményeket kapunk, a különbségek rendre 5, 17, majd 26%. Ennek okai 

elképzelhető, hogy a két adórendszer reformjában keresendők. 

Egyedülálló gyermektelen egyénekre szűkítve a mintát – akik a külföldi munkavállalók 

jelentős részét teszik ki –, a különbség tovább nő. 2012-ben az eltérés 64% volt, a következő 

évben 53%, az utoljára vizsgált évben pedig a magyar sokaság nettó átlagbére 3 192,45 eurót 

tett ki, míg a csehé 4 806,54-et, ami 51%-os különbséget jelent. 

A két ország minimálbéreit vizsgálva egészen más képet kapunk. 2012 és 2015 között 

félévente mérte fel az Eurostat a vonatkozó adatokat, és nyolcból öt esetben a magyar összeg 

még meg is haladta a csehet. 2012 első félévében még a cseh minimálbér volt magasabb 5%-

kal, a második félévtől viszont már a magyar összeg bizonyult magasabbnak egészen 2014 

második félévéig. Az eltérés a magyar összeg javára 4 és 10% között mozgott az említett 

időszakban. Az idei első félévre a különbség lényegében kiegyenlítődött (0,32% a magyar 

minimálbér javára), és a második félévben is csak 1%-kal magasabb a cseh adat a magyarnál. 
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Érdekes információval szolgálhat a minimálbér és egy adott szektor átlagbérének aránya. Erre 

vonatkozóan a 2012 és 2014 közötti időszakról rendelkezünk a legfrissebb adatokkal: 

3. táblázat: Minimálbér az átlagfizetés arányában a Cseh Köztársaságban és 

Magyarországon 2012 és 2014 között 

Ország/Év 

Minimálbér az átlagfizetés arányában (%) 

Ipar, építőipar, szolgáltatások Üzleti gazdaság 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Cseh Köztársaság 31,7 32,6 33,0 31,6 32,6 33,0 

Magyarország 44,2 45,1 45,5 42,5 43,3 43,3 

Forrás: saját szerkesztés, Eurostat alapján 

Csehországban az Eurostat által „Ipar, építőipar és szolgáltatások” gyűjtőnévvel említett 

szektorokban a minimálbér az átlagfizetés kb. egyharmadát tette ki a vizsgált időszakban, de 

az „Üzleti gazdaság” területén is lényegében ugyanazokat az adatokat látjuk. Fontos 

megemlíteni, hogy az arány évről évre emelkedik. A minimálbér abszolút értéke 2013 

második félévében visszaesett és 2014 második félévéig nem is érte el a 2012. első féléves 

adatot, így valószínűleg a két szektor átlagfizetésének csökkenése lehet a háttérben. 

A magyarországi minimálbér átlagfizetésekhez képesti arányai jóval magasabbak. Az elsőnek 

említett szektorban 2012-ben 44,2%, az üzleti gazdaság területén pedig 42,5%, és ezek az 

arányok is emelkednek a vizsgált három év alatt. A magyar minimálbér viszont lassú 

növekedést mutatott 2012 és 2014 között, így hazánkban nem egyértelmű, hogy az arány 

emelkedésének hátterében az átlagfizetések milyen változásai lehetnek. 

Egy ország megélhetési viszonyainak az egyik leglátványosabb, és egyben legszomorúbb 

jellemzője a dolgozói szegénység jelenlétének súlya. Ennek vizsgálatához érdemes onnan 

kiindulni, hogy munkaerőpiaci státustól függetlenül a népesség mekkora hányadát 

veszélyezteti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség. 

Mint a 4-es ábrán látható, 2013-as adatok szerint Magyarország és Csehország között 

meglehetősen nagy a különbség e téren. A Cseh Köztársaság a 12-16%-os osztályközbe 

került, míg hazánk három osztályközzel lejjebb került besorolásra, amely szerint 25-40% volt 

a veszélyeztettek aránya. Ezzel régióbeli versenytársunk Hollandiával és Norvégiával került 

egy kategóriába, hazánk pedig például Lettországgal, Litvániával és Spanyolországgal: 
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4. ábra: A szegénység vagy társadalmi kirekesztettség által veszélyeztettek aránya az EU 

tagállamaiban, 2013. 

Forrás: Eurostat 

A dolgozói szegénységre vonatkozóan a 2014-es évre a cseh adatok sajnos hiányoznak, így 

2012 és 2013 vonható be az elemzésbe. 2012-ben Magyarországon az összes, 18 és 64 év 

közötti munkavállaló 5,3%-át fenyegette a szegénység veszélye, míg ugyanez az adat a Cseh 

Köztársaságban csak 4,6% volt. A következő évre a különbség tovább romlott, mivel 

Csehország 4,1%-ra tudta javítani az arányt, hazánkban pedig 6,6%-ra romlott. 

Életkori csoportokra bontva a munkavállalói sokaságot a 25 és 54 év közöttiek esetében 

láthatjuk a legkisebb eltérést a két állam között. Körükben 2012-ben Csehországban 4,8% volt 

a szegénységgel fenyegetettek aránya, és ez az adat hazánkban is meg tudott állni 5,6%-nál. A 

következő évre a rés sajnos nőtt a két adat 4,1%-ra, illetve 6,5%-ra változásával. 

A legelszomorítóbb folyamat a 18 és 24 év közötti fiatalok esetében tapasztalható. A 2012-es 

évben még hazánk produkált jobb mutatót 4,6%-os fenyegetettséggel a csehországi 5,2%-kal 

szemben. A következő évre azonban nemcsak, hogy helyet cserélt a két ország, de a 

különbség is rendkívül megnőtt: Csehország 3,1%-ra tudta leszorítani a szegénységgel 

fenyegetett fiatal munkavállalók arányát, Magyarországon viszont immáron minden tizedik 

fiatalt érintett a probléma, az arány a rendkívül magas 9,9%-ra változott. 

Ide kacsolódó, igen specifikus felmérést készít az Eurostat arról, hogy adott országban a 18 és 

34 év közötti fiatalok mekkora része él a szüleivel. A csehországi adat 2012-ről 2013-ra 

lényegében nem változott, az említett korosztályba tartozó cseh fiatalok 53,4%-a, majd 

53,6%-a élt szülőkkel. A magyar fiatalok némileg nagyobb arányban nem tudták vagy nem 

akarták még elhagyni a szülői házat, a 2012-es adat 63,1%, ami 2013-ma még némileg nőtt is, 
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64,7%-ra. Mindkét országban a korosztályhoz tartozó férfiak élnek még otthon nagyobb 

arányban, az utolsó cseh adat szerint 60,4%-uk, Magyarországon pedig majd’ a 

háromnegyedük, 73,4%. 

A szakirodalmi kutatás során már érintettem a nemek közötti keresetkülönbség kérdését, az 

ott említett 2012-es eltérés Csehországban 19% volt. Az Eurostat ettől némileg eltérő – 

rosszabb – képet mutat, az idézett cikkel azonban összhangban van, hogy a Cseh Köztársaság 

e téren rosszabbul teljesít Magyarországnál. A 2011 és 2013 között készült felmérések alapján 

a cseh férfiak fizetése jelentősen magasabb, mint a nőké, a különbség viszont legalább lassú 

csökkenést mutat: 22,6%-ról 22,1%-ra finomodott az eltérés. Hazánkban ilyen egyértelmű 

trend nem rajzolódott ki, a bértöbblet a férfiak javára rendre 18%, 20,1% és 18,4% lett. 

Megemlítendő azonban, hogy a magyarországi adatok is elmaradnak az EU-28-átlagtól, ami 

stabilan 16,4%-16,5% körül alakul. 

Összegzésként kiemelhetjük, hogy a cseh átlagfizetések magasabbak a magyarnál; fizetés 

szempontjából egyedül a minimálbérre számító honfitársainknak nem éri meg átköltözni 

régióbeli versenytársunkhoz, ahol a legkisebb jövedelem abszolút mértékben néha még 

alacsonyabb is, mint a megfelelő itthoni összeg. A Cseh Köztársaságban azonban jóval 

kevesebbeket fenyeget, hogy munkavállalással együtt is szegénynek kelljen vallaniuk 

magukat. Magyarországon ez a jelenség leginkább a fiatalokat sújtja, körükben többen is 

kényszerülnek a szülői háznál maradni felnőttkorukra, mint Csehországban. Hazánk a nemek 

közötti keresetkülönbségek terén teljesít egy kicsit jobban, de az EU-28-átlaghoz képest még 

ez az eltérés is szűkítendő. 

3.2.3. Munkaidő, túlmunka, atipikus foglalkoztatás 

A következő elemzés alá vont szempont, hogy melyik országban mennyit kell dolgoznia a 

munkavállalónak, illetve mennyire kezelik rugalmasan a munkáltatók a munkaidőt. 

Az átlagos heti munkaidő kis eltérést mutat a két vizsgált országban, 2014-ben egy átlagos 

magyar munkavállalónak 39,7, cseh társának pedig 40,5 órát kellett ledolgoznia hetente. Csak 

a teljes munkaidőben dolgozókat elemezve hasonló különbséget tapasztalhatunk, a két adat 

40,9 és 41,8 óra hetente. A részmunkaidősök esetében már nagyobb, 7% körüli az eltérés, és 

helyet is cserél a két ország, ugyanis Magyarországon egy átlagos részmunkaidős dolgozónak 

22,8 órából állt a munkahét, míg Csehországban ugyanez az adat csak 21,2 óra volt. 
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A szakirodalmi kutatás során többször láthattuk, hogy egyik vizsgált országban sem 

kellőképpen elterjedt a részmunkaidős foglalkoztatás. 2013-as adat áll rendelkezésünkre arról, 

hogy a férfiak és nők körében hány százalék dolgozott teljes állásban, és hány százalék 

részmunkaidőben. Az Európai Unió 28 tagállamában a részmunkaidősök aránya nők körében 

30,1% volt, férfiaknál pedig 7,4%, a két ország lemaradása tehát valóban jelentős. 

Magyarországon ugyanis az említett évben a női munkavállalók 5,6%-a vállalt részmunkaidős 

állást, a férfiaknak pedig csak 2,3%-a. A Cseh Köztársaságban pedig nem csak, hogy még 

ennél is alacsonyabb mindkét arány, a köztük lévő különbség is nagyobb: a nők 5,4%-a 

dolgozott részmunkaidőben, a férfiaknak pedig alig 1,8%-a. 

Mindezek tükrében nem meglepő, hogy a férfiak átlagos heti munkaideje hosszabbnak 

bizonyult a nőkénél, Csehországban ráadásul jelentős eltéréssel. Régióbeli versenytársunknál 

a férfi munkavállalók átlagosan 41,9 órát dolgoznak hetente, míg a nők 38,5-et, ami 9%-os 

többletet jelent. Hazánkban a férfiakra átlagosan 40,4 óra munka vár hetente, a nőkre pedig 

39,0, így itt a férfiak többletterhelése „csak” 3,5%. A részmunkaidősök körében azonban már 

nem érvényesül a trend: körükben Magyarországon mind a férfiak, mind a nők a már említett 

heti 22,8 órára számíthatnak, a Cseh Köztársaságban pedig már meg is fordul az arány, a nők 

21,4, a férfiak pedig csak 20,9 óra munkát vállalnak részmunkaidőben. 

Habár Csehországban átlagosan hosszabb a munkahét, az év végéig mégis a Magyarországon 

munkát vállalók dolgoznak többet. 2012-es adat szerint teljes állásra arányosítva az összes 

dolgozó munkaidejét a cseh munkavállaló átlagosan 1751 ledolgozott óráról számolhat be, 

magyar társa pedig 1780-ról, az eltérés tehát körülbelül három és fél munkanap. Az 

eredményt árnyalja, hogy négy évvel korábban a magyarországi adat körülbelül ugyanennyi 

volt (1782 óra), a cseh viszont két egész munkanappal kevesebb (1735 óra), tehát 

elképzelhető, hogy a csehországi munkaév lassan egyre hosszabb lesz. 

A rugalmas munkaidő elterjesztésével hazánk igen nagy lemaradásban van Csehországhoz 

képest. Egy 2010-es felmérés során majdnem minden második magyarországi foglalkoztatott 

(48,8%) nyilatkozta, hogy vagy fix időpontban kezdődik és ér véget a munkanapja, vagy 

változóan, de a munkaadó szabja meg a két időpontot. Ugyanez az arány a Cseh 

Köztársaságban 39,3% volt. Csupán 1,6% nyilatkozta hazánkban, hogy a napi munkaidő 

adott, de a napon belül ő döntheti el, hogy mikor végzi el a munkát; Csehországban ez az 

arány éppen háromszoros volt (4,8%). Ennél is rugalmasabb forma a munkaidőkeretben 

történő foglalkoztatás, vagyis amikor a munkavállalónak hosszabb időre – például egy 
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hónapra – vetítve adott a munkaideje, ezen belül maga osztja be a munkavégzését, az 

esetleges többletet pedig lecsúsztathatja vagy kérheti a kifizetését. Csehországban ebben a 

formában az összes foglalkoztatott 6,3%-a részesült 2010-ben, Magyarországon pedig ennek 

kevesebb mint az ötöde, 1,2%. Teljesen saját maga által megszabott, bármilyen kötöttségtől 

mentes munkarendről és -időről pedig a cseh munkavállalók 3,7%-a számolt be, magyar 

társaiknak pedig alig 0,9%-a. 

Egy 2010-es felmérés során arra a kérdésre, hogy családi okokból módosíthatja-e a munkaidő 

kezdetének vagy végének időpontját, Csehországban a megkérdezett munkavállalók 44,1%-a 

válaszolta, hogy ez általában lehetséges, míg Magyarországon a dolgozóknak csak 22,2%-a 

gondolta ugyanígy. „Ritkán lehetségesnek” vélte a módosítást a cseh munkavállalók 30,4%-a, 

magyar társaiknak pedig 37,9%-a. Végül a Cseh Köztársaságban 25,5%, Magyarországon 

pedig 39,9% gondolta, hogy ez nem lehetséges. 

Ugyanezen felmérés során azt is megkérdezték a munkavállalóktól, hogy kivehetnek-e egy 

teljes nap nem tervezett szabadságot családi okok miatt. Az „általában lehetséges” választ 

adók arányában rendkívül nagy volt az eltérés a két vizsgált országban: a cseh munkavállalók 

44,3%-a nyilatkozott ilyen értelemben, míg hazánkban kevesebb mint az ötödük, 8,8% 

gondolta ugyanígy. „Ritkán lehetségesnek” is körülbelül kétszer annyi csehországi 

munkavállaló tartotta ezt, mint magyarországi, a két adat 31,5% és 17,8%. A magyar 

dolgozók elsöprő többsége, 73,5%-a nem tartotta ezt lehetségesnek, a Cseh Köztársaságban 

azonban a megkérdezetteknek csupán 24,1%-a vélte ugyanígy. 

Érdekes módon a távmunka terén a magyar munkáltatók bizonyultak valamivel 

rugalmasabbnak. 2014-ben az összes foglalkoztatottnak egyaránt a 3,4%-a nyilatkozta 

Magyarországon és Csehországban, hogy általában végezheti a munkáját otthonról. Viszont 

Magyarországon további 6,3%-a állította, hogy néha megengedheti magának ezt, míg a Cseh 

Köztársaságban csak 4,4% vallott ugyanilyen értelemben. Ezen belül az alkalmazottak 

arányaiban még jobban járnak hazánkban, körükben 1,6% vallotta, hogy általában dolgozhat 

otthonról a csehországi 0,7%-kal szemben, és további 5,1% nyilatkozta Magyarországon, 

hogy néha végezheti otthonról a munkáját, míg ugyanez az arány a cseh alkalmazottak 

körében mindössze 2,2% volt. 

Mint a szakirodalmi kutatásból láthattuk, sokaknak, főleg a nőknek okoz stresszt a rendszeres 

túlóráztatás. Ez alapján indokolt megvizsgálni, hogy melyik országban mennyire jellemző ez 

a gyakorlat. A 4-es táblázat nemekre bontva foglalja össze, hogy 2004-es adatok szerint a 
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munkavállalók hány százaléka volt kénytelen rendszeresen túlórázni, és ebből hány százalék 

volt az, akinek legalább anyagiakkal kompenzálták a túlmunkát: 

4. táblázat: A túlórázók aránya a Cseh Köztársaságban és Magyarországon, 2004. 

Ország / 

Túlórázók aránya 

(%) 

Összes Férfiak Nők 

Összes Fizetett Összes Fizetett Összes Fizetett 

Cseh Köztársaság 13,5 8,2 18,6 11,9 7,7 4,0 

Magyarország 5,4 4,2 6,3 5,1 4,3 3,1 

Forrás: saját szerkesztés, Eurostat alapján 

A fenti adatok alapján csehországi munkavállalás esetén jóval nagyobb rá az esély, hogy 

túlmunkát rendel el a munkaadónk, mint Magyarországon (sőt az EU-27-átlaghoz viszonyítva 

is valószínűbb, hogy túlóráznunk kell). Hazánkban a férfi munkavállalók 6,3%-a számolt be 

róla, hogy rendszeresen a rendes munkaidőn túl is dolgoznia kell, igaz, ebből csupán 5,1%-

nak kompenzálta a munkaadó az erőfeszítéseit. A Cseh Köztársaságban dolgozó társaiknak 

háromszor ekkora arányban kellett rendszeresen túlórázniuk, s kevesebb mint kétharmaduk 

kapta meg az ezért járó bérezést. 

A női munkavállalók esetében valamivel kisebb, de még mindig jelentős eltérést 

tapasztalhatunk. Magyarországon 4,3%-uk vallotta, hogy rendszeresen túlmunkát kell 

vállalnia, de ők sem kapták meg mindannyian a túlórabért, a kifizetettek aránya 3,1% volt. A 

cseh nők körülbelül 80%-kal többen, 7,7%-ban kellett, hogy rendszeresen túlórázzanak, és a 

férfiakhoz hasonlóan kisebb arányban kapták meg az ezért járó bérezést, mint 

Magyarországon, alig több mint felük vallott ilyen értelemben. 

Az 5-ös táblázat kicsit más szempontból közelíti a túlmunka kérdését: az sem elhanyagolható 

tényező, hogy ez egy hétre vetítve hány órát tesz ki: 

5. táblázat: A túlmunka heti mennyisége a Cseh Köztársaságban és 

Magyarországon, 2004. 

Ország/Túlmunka/fő 

(óra/hét) 

Összes Férfiak Nők 

Összes Fizetett Összes Fizetett Összes Fizetett 

Cseh Köztársaság 1,5 0,9 2,1 1,3 0,7 0,4 

Magyarország 0,6 0,4 0,7 0,5 0,4 0,3 

Forrás: saját szerkesztés, Eurostat alapján 

A rendelkezésre álló adatok tükrében ismét a magyarországi munkavállalók jártak jobban. 

Hazánkban a férfiak átlagosan heti 0,7 óra túlmunkáról számoltak be, ebből 0,5 óra került 

kifizetésre. Cseh társaik éppen háromszor ennyit kellett, hogy ledolgozzanak hetente az 
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alapmunkaidőn felül, és ennek alig 62%-áért kaptak ellentételezést. A női munkavállalók 

Magyarországon átlagosan 0,4 óra túlmunkára kényszerültek hetente, ebből 0,3 órát 

kompenzált is a munkaadó, míg a cseh női dolgozók heti 0,7 túlórájának alig több mint a fele 

került kifizetésre. 

A fejezet összegzéseként először is kiemelhetjük, hogy egy átlagos munkahét hazánkban 

rövidebb, mint a Cseh Köztársaságban, teljes állás tervezése esetén ebből a szempontból nem 

éri meg régióbeli versenytársunkhoz költözni. A részmunkaidősök azonban Csehországban 

járnak jobban, különösen a férfiak, akik ott részidős állás esetén hazánktól eltérően 

kevesebbet dolgoznak hetente, mint a nők. Az évi összes munkaidő a hetivel szemben a Cseh 

Köztársaságban bizonyult kevesebbnek, az eredményt azonban árnyalja, hogy náluk ez az 

időmennyiség lassú növekedést mutat, míg Magyarországon stagnál. 

A rugalmas foglalkoztatás különböző formái Csehországban jóval elterjedtebbek, illetve a 

munka háttérbe szorítása a magánélettel szemben szintén valamivel elfogadottabb, mint 

Magyarországon. A távmunka lehetőségéhez viszont a magyarországi munkavállalók férnek 

hozzá jobban. Túlórázni is a Cseh Köztársaságban kell többet és gyakrabban, ráadásul a 

túlmunka rosszabb arányban kerül kifizetésre, mint hazánkban. 

3.2.4. Képzésekhez, tréningekhez való hozzáférés 

Napjainkban erőteljes megtartó hatása lehet, ha a munkaadó támogatja dolgozói személyes 

fejlődését, tanulását. A vonatkozó, Eurostat-on fellelhető legfrissebb statisztikák sajnos 2003-

ból származnak, így ezek alapján igyekszem szabályszerűségeket felvázolni. 

Az említett évben a Cseh Köztársaságban az összes foglalkoztatottnak körülbelül az 

egyharmada (33,7%) vett részt valamilyen képzésben, oktatásban. Ez az arány több mint 

kétszerese a Magyarországon tapasztaltaknak, ahol ugyanez az adat 14,8% volt – igaz, a cseh 

arány is bőven elmaradt az EU-25-re vonatkozó 48%-tól. Mindkét országról elmondható, 

hogy minél magasabb képesítéssel rendelkezett a válaszadó, annál valószínűbb volt, hogy 

részt vesz valamilyen képzésben. Az alapfokú végzettségűek Csehországban 14,4%-ban, 

Magyarországon 6,4%-ban nyilatkoztak ilyen értelemben, a középfokú végzettségűek esetén a 

két arány 29,7% és 12,3% volt, a felsőfokú végzettségűek körében pedig 66% és 29,3%. 

A képzésben részvétel arányát a beosztás és foglalkozás is nagyban befolyásolta. A vezető 

beosztásban dolgozók, specialisták, magasan képzett technikusok közül Csehországban 

minden második (52,4%) folytatott tanulmányokat valamilyen formában, hazánkban 25,8%-
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uk számolt be erről, tehát a Cseh Köztársasághoz képesti, kb. 50%-os lemaradásunkat jól 

leképezi a két adat. Ugyanez figyelhető meg például az irodai dolgozók és értékesítéssel 

foglalkozók esetében, akiknek 27,7, illetve 13,3%-a járt valamilyen képzésre a két országban. 

Ennél nagyobb rés tátong azonban például a szakképzett mezőgazdasági foglalkozásúak, 

kézművesek, ezekhez kapcsolódó szakmával rendelkezők körében, akik közül a Cseh 

Köztársaságban minden ötödik (20,2%), Magyarországon viszont csak minden tizenötödik 

(6,8%) vett részt képzésben 2003-ban. A jelentős eltérés más, alacsonyabb képesítést igénylő 

munkakörök esetén is fennállt a két ország között. 

Kis különbség mutatkozik Magyarország és Csehország között, ha a munkaadó mérete szerint 

vizsgáljuk a képzésben résztvevők arányát. Hazánkban ugyanis minél több főt foglalkoztatott 

a munkaadó, annál valószínűbb volt, hogy alkalmazottja folytat valamilyen tanulmányokat, a 

Cseh Köztársaságban azonban kiegyenlítettek voltak a vonatkozó arányszámok. 

Magyarországon az 1-10 főt foglalkoztató munkahelyeken 12,8%, a 11-49 főt 

foglalkoztatóknál 14,9%, az 50 fő feletti szervezeteknél 16,2% volt a képzésre járók aránya. 

Csehországban azonban a három adat rendre 32,9%, 34,9% és 33%. 

Hazánk fent vázolt lemaradását nagyban árnyalja, ha megnézzük, hogy a nem formális 

képzésre és tréningre járó foglalkoztatottak évi hány óra oktatásban részesültek a két 

országban. Magyarország a fejenkénti 126 tanórával még az EU-25-átlagot is (66 tanóra) 

kétszeresen meghaladta 2003-ban, míg egy átlagos, nem formális képzésre vagy tréningre járó 

csehországi dolgozó be kellett, hogy érje évi 47 tanórával. Mindkét országban a női 

foglalkoztatottakat jellemezte inkább a tudáséhség: hazánkban ők átlagosan évi 132 tanórán 

vettek részt a férfiak 118 órájával szemben, ami 12%-os többletet jelent; Csehországban az 

eltérés még nagyobb volt, mivel a nők átlagosan 54 órányi képzésben részesültek, míg a 

férfiak csak 42-ben, ami 29%-os különbséget jelent. 

Sajnos hiába voltak szorgosabb diákok a magyarországi munkavállalók, ezt a munkaadó 

kevésbé honorálta, mint Csehországban. Hazánkban a dolgozó fent említett, nem formális 

képzésre és tréningre fordított idejének csupán 37%-a esett fizetett munkaidőre, a képzés 

kétharmadát a magyar munkavállaló tehát a szabadidejében kellett, hogy teljesítse. A Cseh 

Köztársaságban mindez pontosan fordítva működött: a tanórák 63,4%-át a munkavállaló 

fizetett munkaidejében teljesíthette, és csak a fennmaradó 36,6%-nak kellett helyet találnia az 

ideje többi részében. 
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Csehországban az összes foglalkoztatott 7,7%-a nyilatkozta, hogy részt vesz valamilyen, a 

munkájával szorosan összefüggő nem formális képzésben vagy tréningben, míg a 

magyarországi foglalkoztatottaknak csupán a 3%-a állította ugyanezt. Ehhez hasonló 

képzésekhez jellemzően a nagyobb munkáltatóknál lehetett hozzáférni mindkét országban, a 

pozitívan válaszolóknak egyaránt körülbelül a fele – hazánkban 51,1%-a, a Cseh 

Köztársaságban 48,9%-a – dolgozott legalább 50 főt foglalkoztató szervezetnél. Még a 11-49 

főt foglalkoztatóknál is kicsivel könnyebb volt efféle képzésekhez hozzájutni (a pozitívan 

válaszolók 26,6, illetve 27,6%-a), mint a legfeljebb 10 alkalmazottal rendelkező 

munkahelyeken (22,3% és 23,1%). 

A fejezet összefoglalásaként először is kiemelendő, hogy a Cseh Köztársaságban arányaiban 

körülbelül kétszerannyi munkavállaló jár valamilyen képzésre, mint hazánkban, főleg az 

alacsonyabb képesítést igénylő pozíciók betöltői jutnak hozzá képzésekhez könnyebben, mint 

Magyarországon. A cseh munkavállalók ezenfelül kisebb és nagyobb munkáltatók 

alkalmazottaiként egyforma eséllyel vehetnek részt képzésben. A magyarországi 

foglalkoztatottak évente kétszerannyi óra nem formális oktatásban és tréningben részesülnek, 

mint cseh társaik, ennek viszont a munkaadó csupán az egyharmadát engedi munkaidőben 

eltölteni a csehországi foglalkoztatók által engedett kétharmados aránnyal szemben. 

A női munkavállalók, bár mindkét országban többet töltenek képzéseken, mint a férfiak, 

régióbeli versenytársunknál még az itthonit is meghaladó különbséggel. Továbbá aki 

Csehországban vállal munkát, az nagyobb eséllyel fér hozzá munkával szorosan összefüggő 

nem formális képzésekhez és tréningekhez, mint aki Magyarországon dolgozik. 

3.2.5. Egészségvédelem, munkavédelem, esélyegyenlőség 

Kutatásom utolsó fejezetében a munkakörülmények kérdéskörének legkritikusabb 

megnyilvánulásait elemzem: az egészségvédelem, a munkavédelem és az esélyegyenlőség 

jelenlétét, illetve apróbb-nagyobb hiányosságait. 

2013-as felmérés áll rendelkezésre arról, hogy a foglalkoztatottak hány százaléka számolt be 

munkavégzéssel összefüggő egészségügyi problémáról. Magyarország ilyen téren egy kicsivel 

jobban teljesített a Cseh Köztársaságnál, hazánkban a dolgozók 5,1%-a panaszkodott 

hasonlóra, míg cseh társaik körében ugyanez az arány 5,5% volt. A csehek ezzel komoly 

javulást tudhatnak magukénak, 2007-ben ugyanis még 8,5%-uk számolt be hasonló 
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problémáról, míg itthon a helyzet nagyjából ugyanaz volt 5,4%-os pozitív válaszadási 

aránnyal. 

A munkahelyi balesetek arányában Magyarország egy kevéssel még jobban teljesít 

Csehországnál: a magyarországi foglalkoztatottak 0,8%-a számolt be munkahelyi balesetről 

2013-ban, míg a Cseh Köztársaságban mért adat ennek több mint a kétszerese volt, 1,8%. 

Jelentősebb javulást azonban ismét Csehország tudott felmutatni, ahol hat év alatt 2,6%-ról 

sikerült leszorítani a munkahelyi balesetet szenvedők arányát az említett 1,8%-ra, hazánk 

1,0% után mutatta fel a 0,8%-os arányt. 

Kiegyenlítettebb a helyzet a két ország között azon foglalkoztatottakkal kapcsolatban, akik a 

pszichés jóllétüket hátrányosan befolyásoló kockázati tényezőket véltek felfedezni a 

munkahelyükön. Zaklatásról vagy megfélemlítésről Magyarországon panaszkodtak többen, a 

megkérdezettek 1,1%-a érzett hasonlót a munkahelyén, a csehországi dolgozók azonban alig 

0,2%-ban tapasztaltak ilyesmit a munkahelyükön. Mindkét ország apró javulást mutatott fel 

2007-hez képest, amikor 1,0% és 0,3% volt a két arány. 

A pszichés jóllétet fenyegető erőszakot vagy annak veszélyét Csehországban tapasztaltak 

többen a munkahelyükön, a megkérdezettek 1,5%-a vallott ilyenről a magyarországi 0,6%-kal 

szemben. Hazánk e téren nem mutatott változást 2007-hez képest, a Cseh Köztársaságban 

enyhén romlott az arány, mivel hat évvel korábban 1,3% panaszkodott munkahelyi erőszakra 

vagy annak veszélyére. 

Nagyjából egyforma arányban nyilatkozták a magyar és cseh munkavállalók, hogy időhiány 

vagy túlzott munkamennyiség jellemzi a mindennapjaikat: a magyar megkérdezettek körében 

18,6%, a cseheknél 17,9% panaszkodott ezek valamelyikére. Ezzel mindkét ország jelentősen 

rontott a 2007-es teljesítményéhez képest, amikor a két adat rendre 12,6% és 12,9% volt. 

Az esélyegyenlőség bő témakörén belül először a frissen vagy nemrégen végzett fiatalok 

helyzetét vizsgálom. Fontos kérdés például, hogy a formális oktatás befejezése után átlagosan 

mennyit kell várnia a fiatalnak az első munkahelyére. A magyar munkaerőpiac e téren minden 

képzettségi szinten valamivel rosszabbul teljesített a vonatkozó 2009-es felmérés során, mint 

a cseh. Az összes kategóriát egyben elemezve a frissen végzett magyar fiatalnak átlagosan 5,6 

hónapot kellett várnia az első munkaszerződésére, egy cseh pályakezdő pedig 4,1 hónapot 

kellett, hogy munkakereséssel töltsön végzés után. A leggyorsabban mindkét országban a 

felsőfokú végzettségűek helyezkedtek el, Magyarországon 4, a Cseh Köztársaságban 3,1 
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hónap alatt. A középfokú végzettségűek esetében nagyobb volt az eltérés: hazánkban több 

mint fél év (6,4 hónap), Csehországban viszont csak 4,6 hónap volt munkát találni ezzel a 

képzettséggel. A csak alapfokú iskolát végzettek körében nem volt olyan jelentős a 

lemaradásunk Csehország mögött, Magyarországon 10,9 hónap telt el a végzés és az első 

elhelyezkedés között alapfokú végzettséggel a csehországi 10,6 hónapos munkakereséssel 

szemben. 

A felmérés előtti öt évben végzett, 15 és 34 év közötti fiatalok foglalkoztatottsága szintén 

jobb volt a Cseh Köztársaságban, mint Magyarországon. Iskolázottságtól függetlenül 

hazánkban 70,1%, Csehországban 79,1% dolgozott az említettek körében. Az egyetlen kivétel 

az alapfokú végzettségű fiatalok között volt tapasztalható: körükben 29,0%-os volt a 

foglalkoztatottság Magyarországon a csehországi 23,9%-hoz képest. A 2004 és 2009 között 

középfokú iskolát végzettek körében volt a legnagyobb az eltérés Magyarország és 

Csehország között, hazánkban 68,0%-uk dolgozott 2009-ben, a Cseh Köztársaságban viszont 

a 77,5%-uk számolhatott be ugyanerről. A felsőfokú képesítéssel rendelkezők körében 

Csehországban 88,7%, Magyarországon 83,4% volt a foglalkoztatottság. A két magasabb 

iskolázottsági kategóriában a Cseh Köztársaság az EU-27-átlagnál is jobban teljesített (77,5% 

és 88,7%). 

Munkahelyi esélyegyenlőségről írva nem hagyhatjuk ki a megváltozott munkaképességűek 

helyzetét sem – ezen belül én a foglalkoztatottsági adatokat vizsgálom. A legutolsó, 2011-ben 

készült kutatás a fogyatékosság két alapvető típusa szerint mérte fel az említett populáció 

foglalkoztatottságát. Magyarország sajnos mindkét kategóriában gyengébb adatokat tudott 

felmutatni, mint a Cseh Köztársaság. Majdnem kétszeres az eltérés a két ország között azok 

körében, akik úgy nyilatkoztak, hogy csak korlátozottan tudnak munkát végezni a 

fogyatékosságuk miatt: Magyarországon az ő foglalkoztatottságuk alig 18,1% volt, a 

csehországi 34,5% azonban megközelítette az EU-28-átlagot is (38,1%). Kisebb, de szintén 

jelentős különbség mutatkozott azok körében, akik a mindennapi tevékenységek terén 

szembesültek nehézségekkel: hazánkban kevesebb mint a negyedük dolgozott 2011-ben 

(23,7%), míg a Cseh Köztársaságban ugyanez az arány 38,6% volt – igaz, ez is elmaradt az 

EU-28-ra jellemző 47,3%-os foglalkoztatottságtól. 

Végül a kutatási kérdésemhez legszorosabban kapcsolódó csoport, a bevándorlók 

foglalkoztatottságát is érdemes megvizsgálni. A vonatkozó legfrissebb felmérés 2008-ból 

való, és a 15 és 64 év közötti bevándorlók foglalkoztatottságát vizsgálta. Készült felmérés 



 
 

29 

azokról, akiknek a szüleik még külföldön születtek, ők maguk viszont már a felmérésnek 

helyet adó országban látták meg a napvilágot, és azokról is, akik még maguk is másik 

országban születtek. A két csoport együttes foglalkoztatottságát a 6. táblázat ábrázolja: 

6. táblázat: A bevándorlók, és bevándorlók gyermekeiként születettek együttes 

foglalkoztatottsága a Cseh Köztársaságban és Magyarországon, 2008. 

Ország/státusz Foglalkoztatott (%) Munkanélküli (%) Inaktív (%) 

EU-27 63,5 7,5 29,0 

Cseh Köztársaság 64,7 5,6 29,8 

Magyarország 60,5 3,7 35,9 

Forrás: saját szerkesztés, Eurostat alapján 

A legszembetűnőbb különbség a két vizsgált ország között a foglalkoztatottak és inaktívak 

egymáshoz viszonyított arányában tapasztalható: míg Magyarországon a bevándorlók és 

munkaképes korú gyermekeik körében egy inaktívra 1,69 foglalkoztatott jut, addig ugyanez 

az arány a Cseh Köztársaságban egy a 2,17-hez, ami majdnem meg is egyezik az EU-27-

átlaggal (egy a 2,19-hez). Mindkét ország apró elmaradása a teljes Európai Unióhoz képest, 

hogy a munkanélküliségi és inaktivitási arányokat összevetve a nem dolgozók körében 

kevesebben voltak az álláskeresők. 

A csak a külföldön születettek – vagyis a dolgozatom témáját képező lehetséges 

munkavállalók – foglalkoztatottságáról készült felmérés magyarországi és csehországi 

eredményeit a 7. táblázat foglalja össze: 

7. táblázat: A bevándorlók foglalkoztatottsága a Cseh Köztársaságban és 

Magyarországon, 2008. 

Ország/státusz Foglalkoztatott (%) Munkanélküli (%) Inaktív (%) 

EU-27 63,7 8,3 28,0 

Cseh Köztársaság 64,4 5,1 30,5 

Magyarország 65,4 4,3 30,3 

Forrás: saját szerkesztés, Eurostat alapján 

Mint a táblázatból látható, ebben a csoportban már nem tapasztalhatók nagy eltérések a két 

ország között. A bevándorlók foglalkoztatottsága szerencsésen magas volt a vizsgált évben 

mind Magyarországon, mind a Cseh Köztársaságban, sőt mindkét arány egy kicsivel 

meghaladta az EU-27-átlagot is. Az inaktívak és munkanélküliek egymáshoz képesti 

arányáról ugyanaz elmondható, mint az előző esetben. 
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A kutatási rész utolsó fejezetének összefoglalásaként elmondható, hogy munkavégzéssel 

összefüggő egészségügyi problémák és munkahelyi balesetek a magyar foglalkoztatottakat 

sújtják kevésbé, a Cseh Köztársaság fejlődése azonban gyorsabbnak tűnik e téren. Pszichés 

jóllétet veszélyeztető körülmények a két országban körülbelül egyforma arányban, viszont 

más összetételben tapasztalhatók a munkahelyeken: a zaklatás és megfélemlítés hazánkban, az 

erőszak vagy annak veszélye Csehországban gyakoribb. Az időhiány és a túlzott 

munkamennyiség mindkét országban súlyos gond. 

A munkaerőpiacra frissen kilépő fiatalok a Cseh Köztársaságban találnak gyorsabban munkát, 

és a végzés utáni években a foglalkoztatottságuk is ott magasabb. Egyedül az alapfokú 

végzettségűeknek nem éri meg ebből a szempontból kivándorolni. A megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatottsága szintén Csehországban magasabb. A bevándorlókat 

általában véve azonban nem mondható, hogy több munkalehetőség várná, mint hazánkban.  

3.3. Következtetések, javaslatok 

A munkavállalók helyzetéről Magyarországon és a Cseh Köztársaságban tehát a következők 

derültek ki. 

A két ország alapvető munkaerőpiaci – foglalkoztatottsági, munkanélküliségi – mutatói 

szerint érdemesnek tűnik egy magyar fiatalnak Csehországban munkát vállalnia. A gyermeket 

nevelőknek azonban számítaniuk kell rá, hogy, amint a szakirodalmi kutatás alapján 

sejthettük, jellemzően teljes állások elérhetők régióbeli versenytársunknál is – igaz, ott többen 

adják be gyermekeiket napközbeni felügyeletre, aminek lehetséges oka, hogy több a férőhely, 

mint hazánkban. 

A fizetések elemzése alapján szintén vonzó úti cél lehet egy magyar számára a Cseh 

Köztársaság. A dolgozói szegénység is kevésbé fenyegeti azt, aki a Cseh Köztársaságban 

vállal munkát, mint azt, aki Magyarországon teszi ezt – ez a megállapítás a fiatal 

munkavállalókra különösen igaz. Az egyetlen kivételt a minimálbérre számítók rétege jelenti, 

akik bizonyos években még jobban is keresnek Magyarországon. A női munkavállalóknak 

számítaniuk kell továbbá arra, hogy a szakirodalom által emlegetett nemek közötti 

bérkülönbség Csehországban valóban még nagyobbnak bizonyult, mint hazánkban. 

A munkaidő különböző jellemzőit vizsgálva nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy 

melyik ország munkavállalói járnak jobban. A heti munkaidő ugyan Magyarországon 

kevesebb, az évi összes ledolgozott órák száma azonban a Cseh Köztársaságban bizonyult 
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kedvezőbbnek, és a részmunkaidősök heti munkaideje is kevesebb, mint Magyarországon. A 

szakirodalommal összhangban Csehországban a rugalmas munkaidő is elterjedtebb a vizsgált 

adatok alapján, és a magánéleti okokra visszavezethető váratlan hiányzás is ott elfogadottabb. 

A kutatásokkal ellentétben Magyarországon viszont több munkaadó engedélyezi az otthonról 

történő munkavégzést. Fontos továbbá, hogy túlórázni is a Cseh Köztársaságban kell többet és 

gyakrabban, ráadásul a túlmunka rosszabb arányban kerül kifizetésre, mint hazánkban. 

A képzésekre vágyó magyar munkavállalóknak ismét csak javasolható Csehország. A cseh 

munkavállalók a korábbi kutatások során mind az iskolai, mind a munkahelyi környezetben 

megszerezhető tudást fontosabbnak tartották, mint a magyarok, és erre rímelően arányaiban 

kétszer annyian járnak különféle képzésekre, mint Magyarország munkavállalói. Bár 

hazánkban a nem formális képzésben vagy tréningben résztvevő munkavállalók fejenként 

kétszer annyi tanórában részesülnek, mint Csehországban, a munkaadók csak feleannyit 

engednek ebből munkaidőben eltölteni, mint a cseh szervezetek. Munkával szorosan 

összefüggő képzésekhez is a Cseh Köztársaságban könnyebb hozzájutni, és ott körülbelül 

egyforma eséllyel vehetnek részt képzésben a kisebb és nagyobb munkáltatók dolgozói. 

A munkahelyi egészségvédelem és esélyegyenlőség szempontjai szerint ismét csak nehéz 

választ adni arra, hogy Magyarországon vagy Csehországban jobb-e munkavállalónak lenni. 

Munkavégzéssel összefüggő megbetegedésektől és munkahelyi balesetektől Csehországban 

kell jobban tartani, a pszichés jóllétet viszont a kutatásokkal összhangban mindkét országban 

több faktor veszélyezteti. A munka intenzitása a szakirodalommal egyezően egyre 

súlyosabbnak mondható, mindkét ország dolgozói nagy arányban panaszkodtak időhiányra és 

túlzott munkamennyiségre. A frissen végzett fiatalok munkaerőpiaci helyzete a Cseh 

Köztársaságban jobbnak bizonyult, kivéve az alapfokú képesítéssel rendelkezőket, és a 

megváltozott munkaképességű dolgozók is Csehországban számíthatnak jobb helyzetre a 

munkaerőpiacon. A bevándorlók helyzete nem tér el jelentősen a két országban. 

Az általam vizsgált öt nagy kérdéscsoport közül kettő – munkaidő, túlmunka, atipikus 

foglalkoztatás; egészségvédelem, munkavédelem, esélyegyenlőség – alapján egyik országra 

sem mondhatjuk, hogy jobb hely a munkavállalók számára, mint a másik, míg a maradék 

három – általános munkaerőpiaci mutatók; bérek, megélhetés; képzésekhez, tréningekhez való 

hozzáférés – alapján a Cseh Köztársaság bizonyult vonzóbb munkaadónak. Így kijelenthetjük, 

hogy – feltételezve a szempontok egyenlő súlyát – összességében megéri magyarként 

Csehországban munkát vállalni. 
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A kutatás során azonban arra is fény derült, hogy bizonyos csoportoknak kevésbé ajánlatos a 

Cseh Köztársaságban szerencsét próbálni, ide tartoznak például: 

 az egészségre veszélyes környezetben dolgozók, 

 az alapfokú képesítéssel bíró fiatalok, 

 a sok túlórát igénylő szektorokban dolgozók, 

 a minimálbérre számítók, 

 az otthoni munkavégzést preferáló munkavállalók. 

Fény derült továbbá néhány érdekes, további figyelemre méltó eredményre is. Meglepő lehet 

például, hogy az átlagosan magasabb bérekkel bíró Csehországban néha körülbelül 

ugyanannyi, néha pedig egyenesen alacsonyabb a minimálbér, mint Magyarországon. 

Tekintve, hogy a kötelező legkisebb munkabér összegét a parlament szavazza meg, az ok 

valószínűleg szociálpolitikai elvekben keresendő. 

Szintén váratlan, hogy a magasabb foglalkoztatottsági és alacsonyabb munkanélküliségi 

rátákat felmutató Cseh Köztársaságban az alapfokú végzettségűek foglalkoztatottsága 

alacsonyabb, és körükben a frissen végzett fiatalok hosszabb munkakeresésre kényszerülnek, 

mint Magyarországon. A jelenség oka a vizsgálat alá vont adatokból sajnos szintén nem 

deríthető ki. 

Érdekes ellentmondás, hogy a teljes állásban dolgozók munkahete Magyarországon, a 

részmunkaidősöké pedig a Cseh Köztársaságban bizonyult rövidebbnek. Utóbbi annak 

tükrében különösen váratlan, hogy, mint láthattuk, Csehországban gyakoribb a túlmunka, és 

tovább is tart, mint hazánkban. A részmunkaidősökről további meglepő eredmény, hogy 

körükben Magyarországon a férfiak, Csehországban a nők dolgoznak többet. 

Végül érdemes lehet megvizsgálni azt is, hogy mi áll annak a hátterében, hogy Csehországban 

a kisebb és nagyobb cégeknél körülbelül hasonló a különféle képzésekben résztvevő 

munkavállalók aránya, miközben hazánkban ugyanez az arány a munkáltató méretével 

párhuzamosan nőtt. Mivel Magyarországon a legnagyobb cégeknél is alacsonyabb ez az 

arány, mint a Cseh Köztársaságban bármelyik munkaadói méret esetén, mindenképpen a hazai 

gazdaság javára válna e kérdés megválaszolása. 
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4. ÖSSZEGZÉS 

 

Jelen dolgozatom egy igen érdekes és egyben, úgy gondolom, fontos kérdést vetett fel. Arra 

kerestem a választ, hogy napjainkban, amikor szinte minden magyar családnak van egy 

külföldön dolgozó tagja, megéri-e egy külföldi munkavállaláson gondolkodó magyar fiatalnak 

a népszerű nyugati országok helyett a közép- és kelet-európai régiót, azon belül is 

Csehországot választania. 

Munkámat szakirodalmi kutatással kezdtem. Mint az az eddigi kutatásokból kiderült, leendő 

munkahelyünk megválasztásában – amennyiben van erre lehetőségünk – fontos szerepet 

játszik az adott munkahely biztonsága. Természetesen számít a testi-lelki egészségmegőrzés 

is, ami szerencsére egyre inkább előtérbe kerül a munkakörülményekről szóló tudományos 

kutatások témájaként is. Végül a munkavállaló szempontjából nem elhanyagolható tényező a 

túlmunka mennyisége sem, ami sokaknak okoz problémát. 

Magyarországi munkavállalás esetén az egészségkárosító munkakörülmények – például 

túlzott fizikai megterhelés, zaj, por – keseríthetik meg a legjobban a dolgozó életét, a második 

helyen pedig a munkakövetelmények pszichológiai percepcióit kell említenünk. A munkahely 

bizonytalansága, a stressz, a munka tempójának és tartalmának változása, illetve a túlmunka 

szintén gyakran okoznak gondot a magyar dolgozónak. 

A Cseh Köztársaságban egyre nagyobb mértékű rugalmasságot követelnek meg a munkaadók 

az alkalmazottaiktól. A másik megemlítendő nehézség, hogy az antidiszkriminációs 

szabályokat egyelőre nem tartatják be az ezért felelős hatóságok, s ez különösen a nők 

munkakörülményeit rontja. További problémát okoz számukra mind Csehországban, mind 

hazánkban, hogy a munkaerőpiacon szinte csak teljes állások elérhetők, a gyermekgondozási 

közpolitika pedig igen hosszú szülői szabadságon nyugszik, így munkaerő-felvételkor a női 

munkavállaló évekre történő elvesztésével is kalkuláló munkaadó gyakran előnyben részesíti 

az ellenkező nemet. Mindezek következményeként a nők körében mind a foglalkoztatottság, 

mind a fizetések szintje elmarad a férfiakétól. 

A munkakörülmények saját percepcióit vizsgálva mindkét nemzet leginkább érdekesnek és a 

társadalom számára hasznosnak ítélte munkáját, és úgy érezték, segítenek másoknak 

munkavégzésükkel. Nem értettek egyet viszont azzal, hogy keresetük magas lenne, és hogy 
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előrejutási lehetőségeket élveznének. Több cseh gondolta biztosnak a munkahelyét, és ők 

elégedettebbek is voltak a munkájukkal. A cseh dolgozók ezenfelül nagyobb arányban 

dolgozhattak rugalmas munkaidőben, kevesebbet hiányoztak a munkahelyükről, és lelkileg 

kevésbé érezték megterhelőnek a munkájukat. A magyarok stresszesebbnek ítélték a 

munkájukat, mint korábban. A képzés, oktatás különböző formáit a cseh dolgozók 

fontosabbnak tartották, mint a magyarok. 

A csehországi munkavállalás mellett döntő magyar állampolgárnak igen kiterjedtek a jogai a 

fogadó országban: munkavállalási engedélyre nincs szüksége, megilleti az egyenlő bánásmód 

joga, és öt év ott-tartózkodás után annyit maradhat az országban, amennyit szeretne. Egy 

felsőoktatási hallgatók körében végzett vizsgálat szerint a hagyományosan nem szívesen 

költöző magyarok egyre inkább hajlanak is a külföldi munkavállalásra, sokuk alkalmasnak is 

látja erre a diplomáját. Jó hír számukra, hogy a szülőföldjüktől különböző tagállamban élő 

uniós állampolgárokat átlagosan magasabb aktivitási arány jellemzi. 

Saját kutatásomban öt nagy kérdéscsoport alapján próbáltam megválaszolni, hogy jobb-e a 

munkavállalók helyzete a Cseh Köztársaságban, mint Magyarországon. A vizsgálathoz az 

Eurostat adatbázisait használtam. Két szempont – munkaidő, túlmunka, atipikus 

foglalkoztatás; egészségvédelem, munkavédelem, esélyegyenlőség – alapján nem lehetett 

egyértelműen megállapítani, hogy melyik ország a jobb hely a munkavállalók számára, míg a 

maradék három – általános munkaerőpiaci mutatók; bérek, megélhetés; képzésekhez, 

tréningekhez való hozzáférés – alapján a Cseh Köztársaság bizonyult vonzóbb munkaadónak. 

Így végeredményben úgy vélem, hogy – feltételezve a szempontok egyenlő súlyát – 

összességében megéri magyarként Csehországban munkát vállalni. 

A kutatás során megfogalmazódott néhány megállapítás, illetve újabb kérdés, melyekre 

érdemes lehet további figyelmet szentelni. Váratlanul alakultak például egymáshoz 

viszonyítva a két országban a minimálbér összegei, az alapfokú végzettségűek 

foglalkoztatottsága, a részmunkaidősök heti munkaideje – különösen a férfiaké –, és végül a 

különféle képzésekhez hozzájutók aránya kisebb és nagyobb cégeknél. Fontos lenne továbbá 

felmérni, hogy a dolgozatomban vizsgált szempontok számítanak-e annyira egy mai magyar 

fiatalnak, hogy más országba költözzön értük. Végül érdemes lehet elvégezni a kutatást más 

közép- és kelet-európai, például a visegrádi négyek közé tartozó országra vonatkozóan is. 

Az újonnan születő kérdések mellett fontosnak tartom felhívni a figyelmet a kutatás 

hiányosságaira is. Egyfelől, mint fent is említettem, attitűdvizsgálatra nem került sor, amely 
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megállapította volna, hogy az elemzett szempontok mennyire számítanak a külföldi 

munkavállaláson gondolkodó magyaroknak. Elképzelhető, hogy a későbbi, témába vágó 

kutatások során érdemes lesz néhány szempontot figyelmen kívül hagyni, és ezzel 

párhuzamosan újakat bevonni. 

Másrészt kutatási kérdésemet kizárólag az Eurostat adatbázisaiban fellelhető információk 

alapján igyekeztem megválaszolni. Érdekes lenne megvizsgálni például, hogy a Cseh 

Köztársaság földrajzi közelsége vagy a cseh nyelv esetleges ismerete mennyire hat a külföldi 

munkára vágyó magyarokra, illetve bizonyos szubjektív szempontokat (kinn élő családtagok, 

barátok hatása, kultúra) is be lehetne vonni egy későbbi elemzésbe. 

Megjegyzendő továbbá, hogy az említett adatbázisok sajnos nem mindig tudtak friss 

információval szolgálni. Ezekben az esetekben az eredmények felhasználhatósága korlátozott. 

A Magyarországról Csehországba irányuló munkavállalói mobilitás tehát egy igen érdekes és 

sokrétű vizsgálati terület, kutatása a jövőben több irányba is elmozdulhat. A többször említett 

hiányzó attitűdvizsgálat számomra is sokat ígérő kutatási területnek tűnik, emellett érdekel, 

hogy más közép- és kelet-európai országok – például a volt jugoszláv és a balti államok – 

mennyire vonzó célországok egy külföldi munkavállalást tervező magyar fiatal számára.  
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