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Bevezető 
 

Az EQUAL-H005 „Egyenlő munkáért egyenlő bért! e-BérBarométer létrehozása fejlesztési 
partnerség keretében” elnevezésű projekt keretében 2007-re tízezres mintát tartalmazó 
független adatbázis jött létre. Az adatbázis nyitott, és nemcsak a munkavállalói szervezetek 
számára nyújt lehetőséget a hozzáférésre, hanem a munkaadók és a kormányzati szervezetek 
is nyerhetnek belőle információkat. A projekt koordinátora az MSZOSZ, partnerségi tagjai az 
ÉSZT, a Nők a Holnapért Alapítvány és az SZGTI. A projekt szervesen kapcsolódik a számos 
országban, főként az Európai Unióban, de most már az amerikai, afrikai és ázsiai kontinensen 
is működő un. WageIndicator hálózathoz. A WageIndicator hálózat házigazdája a 
Hollandiában működő Loonwijzer alapítvány. A hálózat célja az, hogy az egyes országokban 
egymással is összehasonlítható – interneten elérhető és kitölthető kérdőívek kitöltésével - 
adatbázisok jöjjenek létre a munkavállalók, jövedelmek, munkakörülmények, 
munkaszervezet, a munka szerződéses viszonyait illetően. Ennek megvalósítására azonos 
kérdések használatával on-line – interneten elérhető és kitölthető - kérdőívet működtetnek.  
A magyar BérBarométer ettől eltért, mert a hazai alacsony internet penetráció csak lassú 
adatgyűjtést eredményezett volna. Az adatgyűjtés biztosítása és felgyorsítása érdekében 
tízezer kérdőív off-line (kérdezőbiztosokkal történő) lekérdezését állítottuk a programba, 
amely módszert a WageIndicator hálózat is átvette azon résztvevő országok esetében, ahol a 
lakosságnak még nem kielégítő hányada internetezik (Indiában és Dél-Amerikában). A 
kérdezőbiztossal végezett kérdőíves felmérés „mellékterméke” lett a minta kitűnő demográfiai 
és munkaerő-piaci reprezentativitása. Jelen megyei és ágazati mélységű elemzés az eddig 
összegyűlt tízezer kérdőív adatain alapul.  Az adatok 2007-re vonatkoznak. A minta 
jellemzőit és a nők és férfiak bére közötti differenciához kapcsolódó összehasonlító bér- és 
jövedelem-elemzéseket  „A nők és férfiak bére közötti különbségek. Helyzetkép és javaslatok 
– a BérBarométer 10000-es mintája alapján” című kiadványunkban adtuk közzé 
(MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, 2008, ISBN 978-963-06-4177-7).  
Jelen kiadvány célja a rendelkezésünkre álló mintának nemcsak a nők és férfiak jövedelmi 
viszonyait illető, hanem annál jóval több szempontú – megyei és ágazati mélységű – 
feldolgozása. Kiadványunkban a kapott eredményeket adjuk közzé, mégpedig megyénként és 
ágazatonként.   
Az elemzések elvégzése előtt az adatbázist két szempontból szűrtük. Kihagytuk a 18 év 
alattiakat és a 62 év fölöttieket, és a nem teljes munkaidőben dolgozókat. A szűrést követően 
9270 elemű mintával dolgozunk tovább. 
A megyei bontású elemzésnél külön elemeztük a fővárost, a mintában a budapestiek 20%-kal 
szerepelnek. A többi megye elemszáma megoszlik 7-2% között (az első Borsod-Abaúj-
Zemplén megye, a második Győr Sopron, Somogy és Nógrád). 14 ágazat teszi ki a teljes 
adatbázis több mint 80%-át, a többi 16 a maradék 20%-ot. A kötetben elemzett 14 ágazat 
között szerepel számos feldolgozóipari ágazat (élelmiszer, ital, dohány gyártása, textília, textil 
gyártása, fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása, gép- és berendezés gyártása, 
villamosgép-és műszer gyártása, járműgyártás), az építőipar, a kereskedelem, a szállítás, 
raktározás, posta és távközlés,  az ingatlanügyek és gazdasági szolgáltatás, a közigazgatás, 
védelem és kötelező társadalombiztosítás, az oktatás, az egészségügy, egyéb közösségi és 
személyi szolgáltatás. 
 
A minta egésze enyhe női túlsúlyt mutat, 56% a nők, 44% a férfiak aránya. Ez jellemző 
általában a megyei almintákra is. Az elemzés az adatbázisból összeállított táblázatokra épül. 
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A tábla és az abban foglalt jelentés értelmezése minden esetben a táblázat fölött helyezkedik 
el.  
Az egyes megyei és ágazati fejezetek első részében a megyei és ágazati mélységű minta 
objektív tényezőit mutatjuk be. Azaz, azt, hogy milyen a nagy szektorokban (ipar, 
mezőgazdaság, szolgáltatás) való részvétel, hogyan oszlanak meg foglalkozási 
főcsoportonként, ágazatonként a mintában résztvevők, milyen a kor és iskolai végzettség 
szerinti csoportosulás. Külön részben vizsgáljuk azt, hogy melyek a mintában résztvevők 
munkahelyeinek főbb jellemzői. Önálló részben szólunk arról, hogy milyenek a 
munkahelykeresés, munkanélküliség viszonyai a megyékben és az ágazatokban, majd a 
foglalkoztatási viszonyokról és a munkaerőpiac rugalmasságáról közlünk táblázatokat. Itt 
nagy hangsúlyt kapnak a képesítések és munkaerő-piaci esélyek, továbbá a munkával 
kapcsolatos vélemények. Önálló rész foglalkozik a munkakörülményekkel, a családi élet és a 
munka összeegyeztethetőségével. Az elemzést a bér és jövedelmi viszonyok elemzése zárja, 
amelybe belefoglaltuk a béren kívüli juttatások és költségtérítések széles skálájának 
vizsgálatát is. 
A megyei és az ágazati minták személyesebb képet nyújtanak az olvasónak, mint az országos 
nagy minta, noha nem annyira objektívek. Objektivitásuk nagyban függ a minta 
elemszámától. A nagy elemszámú minták a jobb reprezentativitás mellett mélyebb 
strukturáltabb elemzést is tesznek lehetővé, mint a kis létszámúak.   
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Budapest 
 
A Budapesten összegyűjtött minta nagysága 1764 válaszból áll, ez a megyék között a 
legmagasabb minta elemszám. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
Budapesten a férfiak és a nők többsége egyaránt a versenyszférában dolgozik. A nonprofit 
szektorban igen ki arányban dolgoznak, de többségükben nők. 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 
  

neme összes 
 Hol van a munkahelye 

nő férfi  
versenyszférában 54,4% 65,9% 59,9% 
közszférában 40,9% 30,7% 36,0% 

 

nonprofit szektorban 4,7% 3,4% 4,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A nők között a szellemi, adminisztratív beosztásban dolgozók vannak többségben. A férfiak 
között a szellemi, adminisztratív dolgozók és a fizikai munkások aránya közel azonos. A 
férfiak vezetői pozíciókból való részesedése sokkal magasabb, mint a nőké.  
 

2.sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, % 
    

neme összes 
 Státusza munkahelyén 

nő férfi  
fizikai munkás 16,6% 32,0% 24,0% 
szellemi, adminisztratív 62,5% 34,9% 49,2% 
vezető 9,4% 22,2% 15,5% 

 

egyéb 11,5% 10,9% 11,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők a felsőfokú végzettség önálló alkalmazását 
igénylő és az egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozási körben 
vannak leginkább foglalkoztatva. A férfiaknál a nőkhöz hasonlóan az egyéb felsőfokú vagy 
középfokú képzettséget igénylő foglalkozási kör a legnépszerűbb, amelyet az ipari és 
építőipari foglalkozási csoport követ. Mindkét nem esetében magas részvételi aránnyal 
találkozunk a szolgáltatási jellegű foglalkozásoknál, összhangban a terület nemzetgazdasági 
előretörésével és a főváros kiemelt szolgáltatási funkcióival. 
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3. sz. táblázat. A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
    

neme összes 

  nő férfi  

Törvényhozók, 
Igazgatási, érdekképviseleti , vezetők 

Gazdaság 
4,8% 10,2% 7,4% 

Felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozás 31,0% 28,9% 30,0% 

Egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások 25,4% 15,2% 20,5% 

Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 13,0% 1,6% 7,6% 

Szolgáltatási jellegű foglalkozások 14,3% 15,3% 14,8% 

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
foglalkozások 0,7% 0,2% 0,5% 

Ipari és építőipari foglalkozások 5,7% 18,8% 12,0% 

Gépkezelők, összeszerelők, 
Járművezetők 0,4% 5,9% 3,0% 

 

Szakképzettséget nem igénylő 
(egyszerű) foglalkozások 4,7% 3,9% 4,3% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Számottevő jelenlétet a szállítás, posta, távközlésben, a kereskedelemben, és az 
ingatlanügyekben találtunk. A férfiak részesedése a nagyobb a szállítás és az ingatlanügyek 
esetében, míg a kereskedelemben a nők részesedése magasabb. 
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4. sz. táblázat. A nemek megoszlása ágazatonként, % 
    

neme Összes 
 nő férfi  

Élelmiszer, ital, dohány gyártása 4,1% 2,0% 3,1% 

Papírgyártás, kiadói, nyomdai tevékenység 2,8% 4,3% 3,5% 

Építőipar 0,8% 6,0% 3,3% 

Kereskedelem, járműjavítás 11,7% 9,4% 10,6% 

Szállítás, raktározás, posta, távközlés 9,3% 11,9% 10,6% 

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 
 20,4% 23,4% 21,8% 

Közigazgatás, védelem kötelező 
társadalombiztosítás 8,0% 8,2% 8,1% 

Oktatás 11,6% 5,4% 8,6% 

Egészségügyi, szociális ellátás 7,6% 2,5% 5,1% 

Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 8,5% 8,1% 8,3% 

 
Megjegyzés: Azokat az ágazatokat szerepeltettük, ahol 60-nál több választ találtunk. A kieső ágazatok miatt az 
oszlop összesen nem adja ki a 100%-ot. 
 
Kormegoszlás tekintetében Budapesten a nők között az 50-55 éves és a 30-34 éves korosztály, 
a férfiak között az 50-55 éves és a 56-65 éves korosztály jelenléte kiemelkedő. Mindkét 
nemnél a 45-55 évesek jelenléte kissé alacsonyszintű. 
 
A nők esetében kiugró az érettségizettek aránya. Férfiak esetében pedig a felsőfokú 
végzettségűeké.  
A budapesti minta női csoportja 96%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a férfi 
csoportnál ez az aránya 95%-os. A fennmaradó rész legnagyobb része roma. 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. Szintén 
mindkét nem esetében egyformán magas, az egyedülállók száma, ezt követi az elváltak 
részesedése. A férfiak korán halnak, mert bár kevés az özvegyek aránya, de az is a nőknél 
jelenik meg. 
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5. sz. táblázat. Családi állapot, nemenként, % 
    

neme összes 
Családi állapot 

nő férfi  
házas 54,4% 66,6% 60,3% 
özvegy 3,8% 1,3% 2,6% 
elvált 14,9% 8,1% 11,6% 

 

egyedülálló 26,9% 23,9% 25,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Viszonylag 
magas a szülőkkel együtt élők aránya is. Itt a még nem önállósodott fiatalokra gondolunk. 
 

6. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 

 nő férfi 
partnerével 61 72 

gyermekekkel 46 44 
unokákkal 1 1 
szülőkkel 16 14 

nagyszülőkkel 1 2 
egyedül él 15 13 

nem családtagokkal él 3 3 
testvérrel 4 4 

Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
 
Gyermeke a nők 61, a férfiak 72%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az elvált nők között kisé a magasabb a 
gyermekesek aránya, és az egyedülállók közül is a nők vállalkoznak leginkább a 
gyermekvállalásra. 
 

7. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
    
neme Van-e gyereke Családi állapot 

    házas özvegy elvált 
Egyedül 
álló 

 Nincs 19,9% 23,5% 20,7% 89,9% 
  Van 80,1% 76,5% 79,3% 10,1% 

nő 
  
  

összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 Nincs 16,1% 9,1% 25,0% 95,9% 
  Van 83,9% 90,9% 75,0% 4,1% 

férfi 
  
  

összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munkaviszony a nők 91, a férfiak 92%-ánál határozatlan idejű. A nők 10, a férfiak 12%-át 
foglalkoztatják minimálbéren. 
A nők 29, a férfiak 27%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 7, a férfiak 9%-a szakszervezeti 
tisztségviselő. 
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1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
A 100 és 500 főt foglalkoztató vállalati körben találjuk a legtöbb kollektív szerződés hatálya 
alatt dolgozó munkahelyet.  
 

8. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 
 

kollektív szerződés összes 
 Vállalatánál foglalkoztatottak 

nincs van  
alkalmazott nélküli 
önfoglalkoztató 7,7% ,2% 3,2% 

tíznél kevesebb 30,3% 3,1% 13,9% 
10-20 15,1% 5,4% 9,2% 
20-50 17,7% 12,5% 14,5% 
50-100 9,8% 12,0% 11,2% 
100-250 6,4% 15,1% 11,7% 
250-500 5,6% 15,6% 11,6% 
500-1000 2,3% 10,6% 7,3% 
1000-2000 3,3% 8,5% 6,4% 
2000-5000 1,3% 4,4% 3,2% 

 

5000-nél több 0,5% 12,6% 7,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

A szakszervezeti képviselet a 50-500 főt és az 5000 fő felett foglalkoztató vállalati körben 
koncentrálódik. Ahol nincs szakszervezeti képviselet, azok leginkább a 10-nél kevesebb 
alkalmazottat foglalkoztatók. Üzemi tanácsokat leginkább a 100-1000 főt foglalkoztatóknál 
találunk. Ahol van a vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is érzékelhető a 
vállalati vezetésre, legalábbis a dolgozók így látják. Célszerű tehát minél inkább harcolni 
azért, hogy a szakszervezetek ne kerüljenek a vállalaton kívülre. 

9. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és vállalati méret, % 
   

Vállalatánál foglalkoztatottak Vállalatánál van 
szakszervezeti képviselet 

A szakszervezetnek van befolyása 
a vállalatvezetésre 

alkalmazott nélküli önfoglalkoztató  0% 0%  

tíznél kevesebb 3,0% 3,0% 
10-20 4,1% 4,1% 
20-50 13,4% 13,4% 
50-100 12,9% 12,9% 
100-250 10,9% 10,9% 
250-500 12,2% 12,2% 
500-1000 13,2% 13,2% 
1000-2000 7,7% 7,7% 
2000-5000 5,9% 5,9% 
5000-nél több 16,6% 16,6% 
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A kisvállalati körben stabilabb az alkalmazotti kör, kevesebb az elbocsátások aránya. A 
legtöbb elbocsátás a 100-500 főig foglalkoztatóknál volt. 
 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
Mindkét nembeliek 76%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak azok is leginkább csak 
egyszer. Az ennél többszöri munkanélküliség viszont már ritka mindkét nemnél. 

 

10. sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli, % 
    

Hányszor volt munka nélkül 
(legalább három hónapig) neme összes 

  nő férfi  
 0 76,4% 75,9% 76,2% 
  1 18,4% 16,5% 17,5% 
  2 3,5% 4,4% 3,9% 
  3 1,3% 1,9% 1,6% 
  4 0,2% 0,8% 0,5% 
  5 0,1% 0,5% 0,3% 
  6   0,1% 0,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az emberek többsége változtatja munkahelyeit. Ez a munkaerőpiac normális rugalmasságát 
mutatja. A négy munkahely változtatás után az arány már csökken a nőknél. A férfiak között 
viszont 10 %-os azok aránya akik 6-szor vagy többször változtattak munkahelyet. 
 

11. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 
 

neme összes 
Hányszor változtatott munkahelyet 

nő férfi  
 soha 21,8% 19,6% 20,8% 
1 15,0% 15,3% 15,2% 
2 18,4% 17,4% 17,9% 
3 18,6% 20,5% 19,5% 
4 11,4% 9,0% 10,3% 
5 7,6% 7,7% 7,6% 

 

6 és többször 7,2% 10,4% 8,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni. Nagyon sokan keresnek még napilapokban állást, de a relatíve új eszköz, az internet már pl. 
megelőzte az írott médiát, különösen, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való keresést is. Az 
intézményes munkaközvetítési formák (munkaközvetítők igénybevétele) háttérbe szorulnak az 
individuális próbálkozások mögött. 
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12. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai, % 
 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 69 62 
Interneten keresztül 52 47 
Munkaügyi központhoz fordul 20 17 
Vállalati honlapokon keres 15 16 
Újságokban keres 52 46 
Szaklapokban keres 7 6 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 5 5 
Idény munkaközvetítőhöz fordul 1 1 
Önéletrajzot küld 22 22 
Telefonon próbálkozik 18 18 
Másként  10 15 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerő-piaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a férfiak és nők 
többségének csak egy munkaköre volt. Körülbelül egyötödük töltött be két, és egytizedük 
három munkakört.  
 

13. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál, nemenként % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

0   0,2% 0,1% 
1 60,2% 58,9% 59,6% 
2 23,9% 21,8% 22,9% 
3 10,0% 11,0% 10,5% 
4 2,8% 5,3% 4,0% 

 

5 1,6% 1,6% 1,6% 
 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 42%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 19, a férfiak 17%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, többen, mint ahányan fizetésemelést kaptak volna elismerésként. 
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14. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
 

neme összes 
Képesítések javították-e esélyeit 

nő férfi nő 
nem változott 40,6% 44,4% 42,4% 
igen, fizetésemelést kaptam 

12,9% 11,0% 12,0% 

igen, más munkát találtam 
19,1% 16,8% 18,0% 

 

igen, egyéb módon 27,4% 27,8% 27,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A magasabb alapképzettség nagyobb ösztönzést jelent új képesítés megszerzésére. A férfiak 
esetében a 8 általánost végzettek körében is magas az egyéb képzettség megszerzésének 
aránya. 
 

15. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 
   

 
 

Iskolai végzettség 

 neme 
Más 

képesítést szerzett Max. 8 ált. Szakmunkás 
képző Érettségi Főiskola, 

egyetem 
nő  nem 76,7% 73,2% 38,9% 45,0% 
    igen 23,3% 26,8% 61,1% 55,0% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 58,8% 69,2% 44,2% 46,1% 
    igen 41,2% 30,8% 55,8% 53,9% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. 
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16. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 
   

neme 

Munkája változatos Munkája monoton 
Aggódom 

a munkahelyem 
miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

nő 4,00 2,11 3,11 2,79 
férfi 4,12 1,99 2,86 2,63 
összes 4,06 2,06 2,99 2,71 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg 
fáradtan 

megy haza 

Maga 
szervezi meg 

teendőit 
Stresszes a munkaköre 

nő 3,07 3,80 3,52 3,37 
férfi 3,04 3,46 3,47 3,16 
összes 3,05 3,64 3,50 3,27 

 

neme 

Egészségre ártalmas  
munkakörülmények 

Veszélyes 
 munkakörülmények 

nő 2,09 1,81 
férfi 2,11 2,00 
összes 2,10 1,90 

 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs megfelelő munka. 
 

17. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 
  

neme 

nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,91 3,19 3,88 
férfi 3,01 3,34 3,82 
összes 2,96 3,27 3,85 
 

neme 

szorosak a 
határidők 

főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

nincs megfelelő 
munka 

nő 3,85 2,99 3,15 2,69 
férfi 3,76 3,08 3,12 2,77 
összes 3,81 3,03 3,14 2,73 
 
 
Az emberek majdnem fele egy órán belül ér be a munkahelyére, és 40%-uk pedig egy órán 
belül ott van. 
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18. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 
   
 

utazás munkahelyre 
 nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl több mint 

két órát 
Nő 2,5% 40,6% 47,8% 9,0% 0,1% 
Férfi 4,6% 40,3% 45,6% 8,9% 0,6% 
összesen 3,5% 40,5% 46,7% 9,0% 0,3% 
 
Legtöbb ember tömegközlekedéssel utazik, főként a nők, a férfiak, ha tehetik inkább autóba 
szállnak.  
 
19. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 

 

 autóval biciklivel motor 
biciklivel gyalog busszal, 

villamossal 
nő 23 3 0 15 75 
férfi 45 6 2 10 52 
 

 
céges 

busszal vonattal otthon 
dolgozik 

egyéb 
módon 

nő 2 1 1 1 
férfi 2 2 3 1 
 
Mindkét nembéli válaszadók kb. 80%-a nagyon fontosnak és fontosnak tartja azt, hogy jó 
munkatársaik legyenek. 
  

20. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
   

neme összes 
Jó munkatársak 

nő férfi nő 
1 - Egyáltalán nem fontos 1,6% 3,4% 2,5% 
2 - Nem fontos 1,6% 2,1% 1,9% 
3 -  Közepesen fontos 13,5% 15,0% 14,2% 
4 -  Fontos 26,6% 27,7% 27,1% 
5 - Nagyon fontos 53,4% 50,2% 51,9% 

 

8 - Nem vonatkozik 3,3% 1,5% 2,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A rugalmas munkaidőt a nők és férfiak 50-60%-a az átlagosnál fontosabbnak tartja. 
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21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 

   
Rugalmas munkaidő neme összes 

  nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 12,4% 13,8% 13,1% 
  2 - Nem fontos 8,0% 10,4% 9,1% 
  3 - Közepesen fontos 23,5% 21,6% 22,6% 
  4 - Fontos 22,7% 21,7% 22,2% 
  5 - Nagyon fontos 29,1% 29,2% 29,2% 
  8 - Nem vonatkozik 4,3% 3,3% 3,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A továbbképzés lehetősége vonatkozásában megoszlanak a vélemények, a férfiak inkább 
elhanyagolhatónak, a nők inkább fontosnak tartják. 
 

22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
   
Továbbképzési lehetőségek neme összes 

  nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 18,5% 23,7% 21,0% 
  2 - Nem fontos 13,1% 17,7% 15,3% 
  3 - Közepesen fontos 22,5% 22,0% 22,3% 
  4 - Fontos 19,5% 16,2% 17,9% 
  5 - Nagyon fontos 21,6% 17,2% 19,5% 
  8 - Nem vonatkozik 4,8% 3,2% 4,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése elsősorban a nők számára kiemelkedő fontosságú, 
talán azért, mert rájuk hárulnak a családi élet nagyobb terhei.  

 
23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 

   
Családi élet és munka összeegyeztetése neme összes 

  nő férfi  
 1- Egyáltalán nem fontos 9,8% 14,4% 12,0% 
  2 - Nem fontos 4,2% 9,3% 6,7% 
  3 - Közepesen fontos 16,8% 17,3% 17,0% 
  4 - Fontos 18,2% 22,5% 20,3% 
  5 - Nagyon fontos 47,3% 33,0% 40,4% 
  8 - Nem vonatkozik 3,7% 3,4% 3,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Mégis mindössze 17% véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte nagyon fontos. A 
férfiak esetében ez az arány még kevesebb. A legmagasabb válaszadói részarány (25-30%) 
szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők -úgy gondoljuk- a lakóhelyhez 
közelebb lévő önkormányzati gyermek intézményeket tartják szükségesnek. 
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24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 

   
 Vállalati gyermekintézmények neme összes 

  nő férfi nő 
 1 - Egyáltalán nem fontos 35,2% 43,4% 39,1% 
  2 - Nem fontos 12,3% 11,9% 12,1% 
  3 - Közepesen fontos 10,5% 12,5% 11,4% 
  4 - Fontos 9,0% 9,0% 9,0% 
  5 - Nagyon fontos 17,1% 11,0% 14,2% 
  8 - Nem vonatkozik 16,0% 12,2% 14,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Budapesti adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 21 a nettó bére 19%-
kal magasabb, mint a nőké.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
   

neme bruttó bér, Ft/hó nettó bér, Ft/hó 
nő 188430 121893 
férfi 237075 150294 
Bérrés, % 21 19 
 
Magas bérrések alakultak ki a Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági 
vezetők és a Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások és a 
szolgáltatási foglalkoztatások kategóriájában. Alacsony a bérrés az irodai és ügyviteli jellegű 
foglalkozásoknál. A bérrések minden foglalkoztatási főcsoportnál a férfiak javára 
érvényesülnek. 
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26. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása foglalkozási főcsoportok és 
nemek szerint, 

 
  neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 186467 
férfi 238611 

Törvényhozók,  
igazgatási,  
érdekképviseleti  
vezetők,  
gazdasági  
vezetők Bérrés, % 22 

nő 148648 
férfi 184658 

Felsőfokú  
képzettség  
önálló  
alkalmazását  
igénylő  
foglalkozás  Bérrés,% 20 

nő 119977 
férfi 144212 

Egyéb, felsőfokú  
vagy   
középfokú  
képzettséget  
igénylő  
foglalkozások  Bérrés,% 17 

nő 107942 
férfi 117923 

Irodai és ügyviteli  
(ügyfélforgalmi)  
jellegű foglalkozások 
  Bérrés,% 8 

nő 83687 
férfi 102811 

Szolgáltatási  
jellegű foglalkozások 
  
  Bérrés,% 19 

nő 99014 
férfi 109736 

Ipari és építőipari  
foglalkozások 
  
  Bérrés 10 

nő 121953 
férfi 149726 

összes 
  
  

Bérrés,% 19 
Megjegyzés: Azokat a foglalkozási főcsoport kategóriákat elemzzük, amelyekben minimálisan 60 elem jutott.  
 
Legmagasabb bérrést a férfiak dominálta szakmunkásképzőt végzett csoportban találtuk, és az 
egyetemet végzettek csoportjában. A legalacsonyabb a bérkülönbség az érettségizettek 
csoportjában van.  
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27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása iskolai végzettség és nemek 
szerint 

 
neme nettó bér 

Iskolai végzettség  Ft/hó 
nő 71318,46 
férfi 81393,94 

Max. 8 ált. Bérrés, % 12 
nő 81649,95 
férfi 105020,1 

Szakmunkásképző Bérrés, % 22 
nő 104931,5 
férfi 117509,8 

Érettségi Bérrés, % 11 
nő 151264,2 
férfi 195233,1 

Főiskola, egyetem Bérrés, % 23 
nő 121893,4 
férfi 150294,6 

Összes Bérrés, % 19 
Megjegyzés: Azokat a kategóriákat elemzzük, amelyekben minimálisan 60 elem jutott.  
 
A legnagyobb bérrést a szállítás, posta, távközlés, és a szálláshely szolgáltatás területén 
találjuk. Korábbi elemzésünkben rámutattunk arra, hogy a férfiak dominálta munkahelyeken 
magasabb a bérrés.1 Ugyanennek a jelenségnek a másik oldala a kereskedelemben, oktatásban 
és az egészségügyben tapasztalt alacsony bérrés. 

 

                                                 
1 „V2” Excelsior Bt. A munkaerőpiac nemi egyenlőtlenségei c. tanulmányban 
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28. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása ágazatok és nemek szerint 
 

neme nettó bér   
    Ft/hó 

nő 102769,6 
férfi 108538,1 

Kereskedelem,  
járműjavítás 
  
  Bérrés,% 5 

nő 81392,94 
férfi 101238,1 

Szálláshely- 
szolgáltatás,  
vendéglátás 
  
  Bérrés,% 24 

nő 132105 
férfi 167236,3 

Szállítás,  
raktározás,  
posta,  
távközlés 
   

Bérrés,% 21 
nő 108126,2 
férfi 121986,9 

Oktatás 
  
  Bérrés,% 13 

nő 106169,4 
férfi 124139,9 

Egészségügyi,  
Szociális ellátás 
  
  Bérrés,% 14 

nő 121893,4 
férfi 150294,6 

Összes 
  
  Bérrés,% 19 
Megjegyzés: Azokat a kategóriákat elemzzük, amelyekben minimálisan 60 elem jutott.  
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek a 13. havi bér mind a nők, mind a férfiak körében, 
ezt követik a jutalmak és az év végi jutalom.  
 

29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások 
  

neme 

Műszak 
pótlékot 
kapott 

Túlóra 
pótlékot 
kapott 

Jutalmat 
kapott 

Veszélyességi 
pótlékot 
kapott 

Borra- 
valók 

nő 11% 17% 33% 4% 6% 
férfi 18% 24% 28% 4% 8% 
Összes 14% 20% 31% 4% 7% 
 

neme 
Nyelv 
pótlék 

Cél 
prémium 

Vezetői 
pótlék 

Év végi 
jutalom 

13. havi 
bér 

nő 5% 4% 4% 28% 48% 
férfi 7% 8% 8% 24% 38% 
Összes 6% 6% 6% 26% 43% 
 
Vitathatatlanul a legnépszerűbb bérek kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás, ezt követi az 
önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás, de ez nem éri el a felét sem az ,,első díjas” étkezési 
hozzájárulásnak. Nemek szerinti különbség a vállalati kocsi kategóriánál és a mobiltelefonnál 
látszik, ezt főként férfiak kapják, a nők esetében viszont gyakoribb a tömegközlekedési bérlet. 
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30. sz. táblázat. Részesedések és béren kívüli juttatások 
 

neme osztalék részesedés részvény 
juttatás egyéb 

nő 2% 0% 2% 21% 
férfi 2% 1% 1% 20% 
Összes 2% 1% 2% 20% 
 

neme 

vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 5% 25% 35% 
férfi 19% 25% 33% 
Összes 11% 25% 34% 
 

neme mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 16% 0% 33% 75% 

férfi 25% 3% 24% 69% 

Összes 20% 1% 28% 72% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 3% 6% 7% 16% 14% 
férfi 8% 3% 5% 13% 13% 
Összes 6% 5% 6% 15% 14% 
 
Kettő-négy százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg 
munkabérüket, a többieknél ez nem volt gond. 
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A nők aránya a munkahelyen vállalati méret szerint, %
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Baranya megye 
 
A Baranya megyében összegyűjtött minta nagysága 345 válaszból áll.  
 

1. Objektív szempontok (minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A nonprofit szektorban igen kis 
arányban nők dolgoznak. 
 

1. sz. táblázat 
A munkahely szektorális besorolása, % 

   
neme összes Hol van a munkahelye 

nő férfi  
versenyszférában 80,3% 78,7% 79,9% 
közszférában 16,9% 21,3% 18,1% 
nonprofit szektorban 2,8%   2,0% 
 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A férfiak és a nők között egyaránt a fizikai beosztásban dolgozók vannak többségben. Alig 
van különbség nemek szerint a munkahelyi beosztás tekintetében, hacsak az nem, hogy a 
vezetői pozíciókból való részesedése a férfiaknak magasabb, mint a nőké.  
 

2. sz. táblázat 
Beosztás a munkahelyen, % 

   
neme összes státusza munkahelyén 

nő férfi  
fizikai munkás 67,5% 65,2% 66,9% 
szellemi, adminisztratív 27,5% 21,3% 25,9% 
vezető 3,5% 9,0% 4,9% 
egyéb 1,6% 4,5% 2,3% 
  
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők és férfiak egyaránt az ipari építőipari 
foglalkozásokban vannak a legnagyobb arányban képviselve. Ezt követi a nőknél a 
gépkezelők, összeszerelők, járművezetők foglalkozási csoportja, és az egyéb felsőfokú vagy 
középfokú képzettséget igénylő foglalkozásoké. A férfiak esetében sokan dolgoznak a 
szolgáltatási jellegű foglalkozási csoportban. 
  
A megyei minta kétpólusú. Legtöbben az iparban dolgoznak. Főként a nőknél kiemelkedő az 
iparban dolgozók aránya. A férfiak részvétele majdnem egyenletesen oszlik meg az ipar és a 
szolgáltatás között. A mezőgazdaságban a férfiak részvétele magasabb, de összességében 
nagyon kevesen kerültek bele a mintába ebből a szektorból.  
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 
   

neme összes  
nő férfi  

egyéb   1,1% 0,3% 
ipar 64,8% 49,4% 60,9% 
mezőgazdaság 1,2% 6,7% 2,6% 
szolgált 34,0% 42,7% 36,2% 
 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Kormegoszlás tekintetében Baranyában mindkét nemben a fiatalok vannak főként jelen: a 18-
40 éves korosztályba esik a mint 70%-a , a férfiaknál ezen túl kiugró a 40-44 évesek aránya. 
 
Mind a nők, mind a férfiak esetében kiugró a szakmunkások és az érettségizettek aránya. 
Férfiak esetében különösen magas a szakmunkásképzőt végzettek aránya (56%). 
 
A baranyai minta női csoportja 93%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a férfi 
csoportnál ez az aránya 98%-os. A fennmaradó rész jobbára roma származásúnak vallotta 
magát. 
 
Mindkét nemből többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A férfiak közül 
többen vannak az egyedülállók, a nők között az elváltak. 
 

4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
   

neme összes 
Családi állapot 

nő férfi nő 
házas 50,6% 57,3% 52,3% 
özvegy 5,5% 1,1% 4,4% 
elvált 19,4% 9,0% 16,7% 

 

egyedülálló 24,5% 32,6% 26,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Viszonylag 
magas a szülőkkel együtt élők aránya is.  
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 

  nő férfi 
partnerével 44 56 
gyermekekkel 47 40 
unokákkal 2 0 
szülőkkel  33 32 
nagyszülőkkel 16 2 
egyedül él 3 6 
nem családtagokkal él 0 2 
testvérrel 2 6 
Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
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Gyermeke a nők 71, a férfiak 56%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az elvált nők között a magasabb a gyermekesek 
aránya, és az egyedülállók közül is a nők vállalkoznak leginkább a gyermekvállalásra. 
 
A munkaviszony a nők 87, a férfiak 79%-ánál határozatlan idejű. A nők 6, a férfiak 23%-át 
foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 72, a férfiak 22%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 4, a férfiak 11%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton lett 
lekérdezve. 
 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A vállalati méret szerinti megosztásban a megyei 
minta esetében csak a 10% feletti értékek tekinthetők elég számosnak az elemzéshez. 
A 100 és 500 főt és az 5000 fő felett foglalkoztató vállalati körben találjuk a legtöbb kollektív 
szerződés hatálya alatt dolgozó munkahelyet, a szakszervezet hagyományos bázisán. A 
kisvállatoknál nincs tere a kollektív szerződésnek. 
 

6. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 
   
 

kollektív szerződés összes vállalatánál foglalkoztatottak 
nincs van  

alkalmazott nélküli önfoglalkoztató 11,1%   1,2% 

tíznél kevesebb 38,9% 2,1% 6,2% 
10-20 11,1% 2,4% 3,4% 
20-50 22,2% 4,2% 6,2% 
50-100 2,8% 6,6% 6,2% 
100-250 8,3% 20,4% 19,1% 
250-500 2,8% 24,6% 22,2% 
500-1000   9,7% 8,6% 
1000-2000 2,8% 6,9% 6,5% 
2000-5000   11,1% 9,8% 
5000-nél több   12,1% 10,8% 
 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 100-250 és a 250-500 főt foglalkoztató 
cégeknél., a legalacsonyabb pedig a tíznél kisebb és 10-20 főt foglalkoztatók körében. 
 

A szakszervezeti képviselet a 100-500 főt és a 2000 fő felett foglalkoztató vállalati körben 
koncentrálódik. Üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 33 %-a számolt be. Üzemi tanácsok is abban 
a vállalati körben vannak, ahol szakszervezetek is. A két testület mögött a szervezett munkaügyi 
kapcsolatok jelenléte húzódik meg.  
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Ahol van vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is érzékelhető a vállalati 
vezetésre, legalábbis a dolgozók így látják. Célszerű tehát minél inkább harcolni azért, hogy a 
szakszervezetek ne kerüljenek a vállalaton kívülre. 
 

7. sz. táblázat. 
Szakszervezeti képviselet és 
szakszervezeti befolyás, % 

   

vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti  
képviselet 

Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

alkalmazott nélküli önfoglalkoztató    

tíznél kevesebb 1,4% 0,6% 
10-20 1,4% 1,1% 
20-50 3,8% 1,1% 
50-100 6,6% 6,1% 
100-250 14,6% 13,3% 
250-500 24,9% 27,8% 
500-1000 9,4% 7,8% 
1000-2000 8,9% 9,4% 
2000-5000   17,8% 
5000-nél több 14,1% 15,0% 
 
 
 
A kisvállalati körben stabilabb az alkalmazotti kör, kevesebb az elbocsátások aránya. A 
legtöbb elbocsátás a 250-500 és az 500-1000 főig foglalkoztatóknál volt. Éppen ez az a kör, 
ahol mind a szakszervezeti mind az üzemi tanácsi jelenlét is erős. A szakszervezet tehát nem 
tud védelmet nyújtani a piaci folyamatokkal szemben, viszont tud tenni azért, hogy ez 
tisztességesen menjen végbe. 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 39, a férfiak 43%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak egyszer vagy kétszer voltak 
munkanélküliek. Az ennél többszöri munkanélküliség már ritka. 

 
8 sz. táblázat. 

Hányszor volt munkanélküli,% 
   

neme összes Hányszor volt munka nélkül 
(legalább három hónapig) nő férfi  

0 38,6% 53,4% 43,0% 
1 43,8% 39,8% 42,6% 
2 12,9% 5,7% 10,7% 
3 1,9% 1,1% 1,7% 
4 2,4%   1,7% 

 

5 0,5%   0,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Nincs jelentős különbség a munkahely változtatások és a nemi 
hovatartozás között. 
 

9. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 
  

neme összes 
Hányszor változtatott munkahelyet 

nő férfi  
 0 27,7% 16,9% 24,9% 
1 13,7% 23,6% 16,2% 
2 19,9% 13,5% 18,3% 
3 18,8% 21,3% 19,4% 
4 10,5% 9,0% 10,1% 
5 4,3% 5,6% 4,6% 

 

6 és több 5,1% 10,1% 6,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni. Nagyon sokan keresnek még napilapokban állást, és a relatíve új eszköz, az internet is 
erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való 
keresést is. Az intézményes munkaközvetítési formák (munkaközvetítők igénybevétele) háttérbe 
szorulnak az individuális próbálkozások mögött. Ezek között a munkaügyi központok népszerűek 
különösen a nők körében. 

 
10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 

 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 90 67 
Interneten keresztül 21 29 
Munkaügyi központhoz fordul 78 49 
Vállalati honlapokon keres 13 7 
Újságokban keres 84 68 
Szaklapokban keres 6 2 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 9 2 
Idény munkaközvetítőhöz fordul 1 1 
Önéletrajzot küld 5 20 
Telefonon próbálkozik 1 5 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a nők 70%-ának 1-4 
munkaköre volt, a férfiak esetében ez az arány 90%. 
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11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál, nemenként % 
   

neme összes 
Hány munkaköre volt 

nő férfi  
1 23,2% 51,7% 30,6% 
2 18,5% 24,7% 20,1% 
3 17,3% 12,4% 16,0% 
4 18,9% 2,2% 14,6% 
5 5,1% 2,2% 4,4% 
6 9,4% 2,2% 7,6% 
7 2,8%   2,0% 
8 3,5% 2,2% 3,2% 
10 0,8% 2,2% 1,2% 

 

14 0,4%   0,3% 
sszes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 90%-a a férfiak 84%-a nem vesz részt semmilyen oktatásban jelenleg. Viszont a nők 
36 és a férfiak 50%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 58%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont 23%-uk arra használta fel új ismereteit, hogy munkahelyet 
változtasson, többen, mint ahányan fizetésemelést kaptak. 
 

12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
     

Képesítések javították-e esélyeit neme összes 

  nő férfi  
 nem változott 61,8% 40,4% 57,6% 
  igen, fizetésemelést kaptam 

12,4% 9,6% 11,9% 

  igen, más munkát találtam 
20,3% 34,6% 23,0% 

  igen, egyéb módon 5,5% 15,4% 7,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. 
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13. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

   

neme 

Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

nő 3,65 2,52 3,26 2,98 
férfi 3,99 1,92 2,47 2,99 
Összes 3,74 2,36 3,05 2,99 
 
 

neme 

Fizikailag fáradtan megy haza Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 3,47 3,19 2,45 
férfi 3,36 3,36 3,06 
Összes 3,45 3,24 2,61 

 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 2,06 1,58 1,38 
férfi 2,70 1,90 2,07 
Összes 2,23 1,66 1,56 

 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A nők esetében nagyon nagy gond, hogy nincs megfelelő 
munka. A legkevésbé jellemző az, hogy a munkaidő ütközik a családi elfoglaltsággal. . 
 

14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 
  

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,07 2,24 3,13 
férfi 2,45 2,71 3,36 
Összes 2,17 2,36 3,19 
 

neme 

Szorosak a határidők Főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

Munkaideje ütközik 
családi 

elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 3,34 2,31 2,25 4,79 
férfi 3,61 2,23 2,24 2,34 
Összes 3,41 2,29 2,24 4,14 
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A nők többsége egy órán belül ér be a munkahelyére, A férfiak közelebb dolgoznak, ők 
leginkább félórát számolnak a munkahelyre való beérésre. 
 

15. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 
   

utazás munkahelyre összes 
  
neme nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl  
 nő   34,5% 63,5% 2,0% 100,0% 
  férfi 4,6% 71,3% 24,1%   100,0% 
összes 1,2% 43,9% 53,5% 1,5% 100,0% 

 
 
Főként a nők legtöbbje tömegközlekedéssel utazik, a férfiak, ha tehetik, autóba szállnak. A 
gyalogos közlekedés a harmadik leggyakoribb közlekedési mód a férfiaknál, nőknél egyaránt. 
 
 

16. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
 
  autóval biciklivel  motorbiciklivel 

nő 11 6 1 

férfi 40 10 3 
 

  
busszal, 

villamossal vonattal gyalog céges 
busszal otthon dolgozik egyéb 

nő 73 6 8 0 0 0 

férfi 39 3 18 3 1 0 

 
A válaszadók közül a férfiak többsége számára nagyon fontos a jó munkahelyi kollektíva. A 
nők között több az, aki ezt csak egyszerűen fontosnak, vagy közömbösnek tartja. 
 

17. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
 

neme összes  Jó munkatársak 
  nő férfi nő 
 1 - Egyáltalán nem fontos 0,8% 1,1% 0,9% 
  2 - Nem fontos 5,9% 1,1% 4,7% 
  3 - Közepesen fontos 31,6% 21,3% 28,9% 
  4 - Fontos 45,8% 20,2% 39,2% 
  5 - Nagyon fontos 15,4% 56,2% 26,0% 
  8 - Nem vonatkozik 0,4%   0,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságra inkább a férfiak érzékenyek, ami érdekes azért is, mert ők 
laknak közelebb a munkahelyükhöz. 
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18. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
   

neme összes 
A lakóhelytől való távolság 

nő férfi nő 
1 - Egyáltalán nem fontos 1,2% 10,1% 3,5% 
2 - Nem fontos 6,3% 3,4% 5,5% 
3 - Közepesen fontos 40,8% 19,1% 35,2% 
4 - Fontos 35,3% 28,1% 33,4% 

 

5 - Nagyon fontos 16,5% 39,3% 22,4% 
Összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A rugalmas munkaidőt a nők kevésbé és férfiak az átlagosnál fontosabbnak tartják. 
 

19. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
 

neme összes Rugalmas munkaidő 
nő férfi nő 

 1 - Egyáltalán nem fontos 9,5% 5,6% 8,5% 
  2 - Nem fontos 25,7% 18,0% 23,7% 
  3 - Közepesen fontos 43,5% 28,1% 39,5% 
  4 - Fontos 11,9% 23,6% 14,9% 
  5 - Nagyon fontos 9,5% 24,7% 13,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A továbbképzés lehetősége vonatkozásában megoszlanak a vélemények. A nők többsége 
számára inkább nem fontos, a férfiak 41%-a viszont fontosnak illetve nagyon fontosnak tartja 
a lehetőséget.  
 

20. sz. táblázat. Továbbképzési lehetőségek, nemenként, % 
  

neme összes továbbképzési lehetőségek 
nő férfi nő 

1 - Egyáltalán nem fontos 17,5% 22,5% 18,8% 
2 - Nem fontos 41,4% 15,7% 34,7% 
3 - Közepesen fontos 24,3% 20,2% 23,2% 
4 - Fontos 10,0% 18,0% 12,1% 
5 - Nagyon fontos 6,8% 23,6% 11,2% 
 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése érdekes módon inkább elsősorban a férfiak számára 
tűnik fontosabbnak. 
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21. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
  

neme összes családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 14,7% 9,0% 13,2% 
2 - Nem fontos 39,3% 11,2% 32,0% 
3 - Közepesen fontos 21,8% 23,6% 22,3% 
4 - Fontos 9,9% 16,9% 11,7% 
5 - Nagyon fontos 14,3% 39,3% 20,8% 

 
A nők mindössze 6%-a, a férfiak 19%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte 
nagyon fontos. A legmagasabb válaszadói részarány 58% szerint viszont egyáltalán nem 
fontos vagy kevéssé fontos ez az intézmény. Ők -úgy gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő 
önkormányzati gyermekintézményeket tartják szükségesnek. 
 

22. sz. táblázat. 
Vállalati gyermekintézmények, 

nemenként, % 
 

 Nő  Férfi összesen 
1 - Egyáltalán nem fontos 24,9% 32,6% 27,0% 
2 - Nem fontos 36,9% 16,9% 31,5% 
3 - Közepesen fontos 13,7% 18,0% 14,8% 
4 - Fontos 7,5% 10,1% 8,2% 
5 - Nagyon fontos 6,2% 19,1% 9,7% 
8 - Nem vonatkozik 10,8% 3,4% 8,8% 

 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Baranya megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 15, a nettó bére 
12%-kal magasabb, mint a nőké.  
 

32. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 113245 84030 
férfi 132771 95209 
Összes 117669 86648 
Bérrés, % 15 12 

 
 
A nők 6, a férfiak 22%-át minimálbéren foglalkoztatják.  
A foglalkoztatási főcsoportok szerinti bér és bérrés elemzést nem tudjuk elvégezni az egyes 
csoportokba jutó kis elemszám miatt. 
Legmagasabb bérrést a férfiak dominálta szakmunkásképzőt végzett csoportban találtuk, az 
érettségizettek csoportjában a bérrés kisebb feltehetően a nagyobb női létszám miatt.  
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33. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása iskolai végzettség 

és nemek szerint, Ft 
   

Iskolai végzettség neme nettó bér 

  Ft/hó 
nő 76900 
férfi 90027 

Szakmunkásképző 

Bérrés, % 15 
nő 81253 
férfi 88550 

Érettségi 

Bérrés, % 8 
nő 84030 
férfi 95209 

összes 

Bérrés, % 12 

Megjegyzés: Azokat a kategóriákat elemzzük, amelyekben minimálisan 60 elem jutott.  
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek a jutalom mindkét nemnél és a túlóra pótlék. A nők 
több műszakpótlékot kapnak, a férfiaknál pedig gyakoribb a 13. havi bér. A béren kívüli 
juttatások közül a legnépszerűbb az étkezési hozzájárulás, ezt követi az önkéntes egészség és 
nyugdíjbiztosítási hozzájárulás és sokan kapnak ruhapénzt is. Nemi különbségek mutathatók 
ki a vállalati kocsi és mobil telefon esetében, amit inkább a férfiak kapnak és a 
tömegközlekedési bérlet, amit inkább a nőknek adnak. 
 
 

34. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások 
 

neme 

műszak pótlékot 
kapott 

túlóra pótlékot  
kapott 

jutalmat 
kapott 

veszélyességi 
pótlékot 
kapott 

nő 46% 50% 49% 2% 
férfi 27% 43% 47% 7% 
összes 41% 48% 48% 3% 
 
 

neme 
borra 
valók 

nyelv 
pótlék 

cél 
prémium 

vezetői 
pótlék 

év végi 
jutalom 

13. 
havi bér 

nő 1% 1% 6% 3% 34% 25% 

férfi 4% 3% 4% 2% 33% 35% 

összes 2% 2% 6% 3% 34% 27% 
 
 

neme osztalék egyéb vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes Egészségbiztosítási 
hozzájárulás 

önkéntes nyugdíjbiztosítási
hozzájárulás 

nő 0% 2% 6% 61% 64% 

férfi 2% 8% 20% 30% 34% 

összes 1% 3% 10% 53% 57% 
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nő 
otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás számítógép 

férfi 0% 71% 88% 2% 

összes 3% 33% 75% 4% 

nő 1% 61% 84% 3% 
 

nő 
tandíj 

hozzájárulás ruhapénz egyéb 

férfi 3% 34% 2% 
összes 7% 36% 6% 
nő 4% 35% 3% 
 
Két százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg munkabérüket, a 
többieknél ez nem volt gond. 
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  Baranya megye 
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Bács-Kiskun megye 
 
A Bács-Kiskun megyében összegyűjtött minta nagysága 487 válaszból áll, amelyből 297 nő 
és 190 férfi van. 
 

1. Objektív szempontok (minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A közszférában nagyobb arányban 
vannak jelen a nők, mint a férfiak. A nonprofit szektorban igen kis arányban van képviselve. 
 

1. sz. táblázat. 
A munkahely szektorális besorolása, % 

   

neme összes 
 nő férfi  
versenyszférában 57,1% 72,3% 63,1% 
közszférában 40,1% 26,1% 34,6% 
nonprofit szektorban 2,7% 1,6% 2,3% 
 
 
A nők többsége szellemi adminisztratív munkakörökben dolgozik, a férfiak pedig többségben 
fizikai munkások. A vezetői pozíciókból való részesedése a férfiaknak viszont magasabb, 
mint a nőké.  
 

2. sz. táblázat. 
Beosztás a munkahelyen, % 

  

neme 
 nő férfi összes 
fizikai munkás 25,0% 44,9% 32,6% 
szellemi, adminisztratív 58,8% 30,3% 47,8% 
vezető 12,2% 22,7% 16,2% 
egyéb 4,1% 2,2% 3,3% 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők az egyéb felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozásokban vannak leginkább képviselve, a férfiak pedig az egyéb 
felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozásokban. Magas még a nőknél a 
szolgáltatási jellegű foglalkozási csoportban való részvétel, a férfiaknál pedig az igénylő ipari 
építőipari foglalkozási körben való részvétel. 
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3. sz. táblázat. 
A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 

   
neme  

nő férfi összes 

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő 
foglalkozás 13,2% 14,7% 13,8% 

Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglakozások 31,9% 23,7% 28,7% 

Irodai és ügyviteli  
(ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 19,0% 1,6% 12,2% 

Szolgáltatási jellegű foglalkozások 16,3% 15,8% 16,1% 

Ipari és építőipari foglalkozások 7,5% 26,8% 15,1% 

 
A megyei minta kétpólusú az ipar és a szolgáltatás között oszlik meg. A mezőgazdaság nincs 
képviselve. Mindkét nemnél kiemelkedő a szolgáltatásban dolgozók aránya. 
  

4. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 
   

neme összes 
 nő férfi  
  1,0%   0,6% 
ipar 30,0% 46,3% 36,3% 
mezőgazdaság   0,5% 0,2% 
szolgáltatás 69,0% 53,2% 62,8% 
Megjegyzés: A mezőgazdasági főszektor nincs képviselve a mintában 
 
Kormegoszlás tekintetében Bács-Kiskun megyében mindkét nemnél kiugró az ötven év 
felettiek aránya. A nők esetében az időben előre haladva egyre magasabb képviselettel 
találkozunk. A férfiak esetében is legtöbben legidősebb korosztályhoz tartoznak, de itt a 
kormegoszlás kétpólusú, középen behorpad, a fiatalok és az öregek nagyobb arányban vannak 
képviselve, mint a középkorosztály. 
  
A nők esetében kiugró az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek aránya. A férfiak 
esetében viszont a szakmunkások felzárkóznak az előző kettőhöz. 
 
A Bács-Kiskun megyei minta női csoportja 98%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a 
férfi csoportnál ez az aránya 96%-os. A fennmaradó rész leginkább roma származásúnak 
vallotta magát, de előfordultak németek és szlovákok is. 
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Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők 
között vannak többen az elváltak a férfiak között az egyedülállók, emlékezzünk, a férfi minta 
fiatalabb. 
 

5. sz. táblázat. 
Családi állapot, nemenként, % 

   

neme összes  Családi állapot 
  nő férfi  
 házas 64,1% 72,5% 67,4% 
  özvegy 4,1% 0,5% 2,7% 
  elvált 24,1% 7,9% 17,8% 
  egyedülálló 7,8% 19,0% 12,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya, ahol a férfiak aránya feltehetően a fiatal koruk 
miatt magasabb.  
 

6. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
  nő férfi 
partnerével 60 53 
gyermekkel 59 53 
unokával 0 1 
szülőkkel 10 18 
nagyszülőkkel 1 1 
egyedül 10 5 
nem családtagokkal 0 1 
testvérrel 1 4 
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 84, a férfiak 72%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az elvált nők között jóval magasabb a 
gyermekesek aránya, és az egyedülállók közül is a nők vállalkoznak inkább a 
gyermekvállalásra. 
 

7. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
   
Van-e 
gyermeke 

 
családi állapot összes 

  Házas Özvegy Elvált Egyedülálló  
nő nem 10,7% 25,0% 7,0% 81,0% 15,5% 
 igen 89,3% 75,0% 93,0% 19,0% 84,5% 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi nem 8,0%   33,3% 100,0% 27,5% 
 igen 92,0% 100,0% 66,7%   72,5% 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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A munkaviszony a nők 93, a férfiak 93%-ánál határozatlan idejű. A nők 14, a férfiak 21%-át 
foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 44, a férfiak 27%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 9, a férfiak 12%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka az, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton lett 
lekérdezve. 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
 
A cégek 66%-ában van, 34%-ában nincs kollektív szerződés. Az 50-100, a 100-250 és a 250-
500 fő foglalkoztató vállalati körben találjuk az elemzésre alkalmas minta elemszámot. Itt azt 
tapasztaljuk, hogy a legtöbb kollektív szerződés hatálya alatt dolgozó munkahely a 
szakszervezetek hagyományos bázisán van. Az 500 fő felett foglalkoztató vállalati körben 
nagyon kevés válaszadónk volt, így az itteni értékek nem tekinthetők reprezentatívnak. 
 

8. sz. táblázat. 
Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

  

kollektív szerződés összes 
Vállalati méret nincs van  

egyéb 
14,9% 0,3% 5,3% 

tíznél kevesebb 29,9% 3,0% 12,1% 
10-20 18,2% 6,4% 10,4% 
20-50 13,0% 10,0% 11,0% 
50-100 7,8% 22,1% 17,2% 
100-250 9,1% 24,4% 19,2% 
250-500 5,2% 24,1% 17,7% 
500-1000 1,9% 3,7% 3,1% 
1000-2000   1,7% 1,1% 
2000-5000   0,7% 0,4% 
5000-nél több   3,7% 2,4% 
Összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 100-250 főt és tíznél kevesebbet 
foglalkoztató cégeknél. 
 
 

A szakszervezeti képviselet az 50-100, 100-250 és az 250-500 főt foglalkoztató vállalati körben 
koncentrálódik. Üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók fele számolt be. Üzemi tanácsok is abban a 
vállalati körben vannak, ahol szakszervezetek is. A két testület mögött a szervezett munkaügyi 
kapcsolatok jelenléte és az együttműködő vállalati vezetés húzódik meg.  
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Ahol van vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is érzékelhető a vállalati 
vezetésre, legalábbis a dolgozók így látják. Célszerű tehát minél inkább harcolni azért, hogy a 
szakszervezetek ne kerüljenek a vállalaton kívülre. 
 

9. sz. táblázat. 
Szakszervezeti képviselet és hatása vállalati méret szerint, % 

   
Vállalatánál foglalkoztatottak 

száma 
Szakszervezeti képviselet a 

vállalatnál 
Szakszervezet befolyása a vállalat 

vezetésre 
alkalmazott nélküli önfoglalkoztató 

0,3% 0,6% 

tíznél kevesebb 1,6% 2,4% 
10-20 4,9% 3,0% 
20-50 9,7% 12,2% 
50-100 23,0% 18,9% 
100-250 26,9% 22,6% 
250-500 23,6% 29,3% 
500-1000 4,2% 4,3% 
1000-2000 1,9% 2,4% 
2000-5000 0,3% 0,6% 
5000-nél több 3,6% 3,7% 
Összes 100,0% 100,0% 

 
 
A kisvállalati körben stabilabb az alkalmazotti kör, kevesebb az elbocsátások aránya. A 
legtöbb elbocsátás a 100-250 és a 250-500 főig foglalkoztatóknál volt. Éppen ez az a kör, ahol 
mind a szakszervezeti, mind az üzemi tanácsi jelenlét erős. A szakszervezet tehát nem tud 
védelmet nyújtani a piaci folyamatokkal szemben, viszont tud tenni azért, hogy ez 
tisztességesen menjen végbe. 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 76%-a, a férfiak 70%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek. Az ennél többszöri munkanélküliség már nem fordult elő és a két-háromszori 
munkanélküliség igen ritka. 

 
10 sz. táblázat 

Hányszor volt munkanélküli? % 
   

neme összes Hányszor volt munka nélkül (legalább három 
hónapig) nő férfi  

0 76,1% 70,7% 74,0% 
1 18,0% 23,0% 20,0% 
2 4,0% 4,6% 4,3% 
3 1,5% 1,7% 1,6% 

 

4 0,4%   0,2% 
Összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 



44 

 Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Nemi jelleg nem fedezhető fel a munkahely-változtatások mögött. 
 

11. sz. táblázat. 
Hányszor változtatott munkahelyet, % 

   

neme összes 

  nő férfi  
 0 25,6% 18,4% 22,8% 
1 11,8% 19,5% 14,8% 
2 29,3% 25,8% 27,9% 
3 18,5% 21,1% 19,5% 
4 7,1% 5,8% 6,6% 
5 6,1% 3,2% 4,9% 

hányszor változtatott 
munkahelyet  

6 és több 1,7% 6,3% 3,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni. Sokan keresnek még napilapokban állást, és a relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen 
jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való keresést is. Az 
intézményes munkaközvetítési formák között elsősorban a munkaügyi központokhoz fordulás 
emelkedik ki és nagyon elenyésző a magán munkaközvetítők igénybevétele.  

 
12. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 

 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 70 77 
Interneten keresztül 54 48 
Munkaügyi központhoz fordul 49 50 
Vállalati honlapokon keres 7 9 
Újságokban keres 42 42 
Szaklapokban keres 6 5 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 3 7 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 7 6 
Önéletrajzot küld 26 19 
Telefonon próbálkozik 17 22 
Másként 3 4 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok, a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A legtöbben egy munkahelyet töltenek be a 
jelenlegi munkahelyükön, de nem ritka a kettő, sőt a három munkakör sem. 
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13. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál, nemenként % 
   

neme összes 
Hány munkaköre volt 

nő férfi  
1 41,7% 45,1% 43,0% 
2 29,9% 35,9% 32,2% 
3 19,8% 16,3% 18,4% 
4 5,6% 1,6% 4,0% 
5 2,1% 0,5% 1,5% 
6 0,7%   0,4% 
7 0,3%   0,2% 

 

10   0,5% 0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők esetében az érettségizettek és a felsőfokú iskolát végzettek körében találjuk a 
legnagyobb ösztönzést új képesítés megszerzésére. A férfiaknál a szakmunkásképzőt 
végzetteknél is nagy a továbbtanulási hajlandóság. 

14. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

 

Neme 
más képesítést 

szerzett Iskolai végzettség összes 

    

Max. 8 
ált. 

Szak 
Munkás 
képző 

Érettségi Főiskola, 
egyetem  

nő  nem 60,0% 65,9% 27,6% 21,8% 32,0% 
    igen 40,0% 34,1% 72,4% 78,2% 68,0% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 100,0% 54,2% 33,9% 23,1% 37,9% 
    igen   45,8% 66,1% 76,9% 62,1% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A nők 17%-a a férfiak 16%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 68 és a férfiak 
62%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 33%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 32, a férfiak 28%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, többen, mint ahányan fizetés emelést kaptak. Magas az aránya 
azoknak is, akik egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
 

15. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
   

neme összes 
Képesítések javították esélyeit 

nő férfi  
nem változott 30,9% 36,9% 33,2% 
igen, fizetésemelést 
kaptam 6,6% 8,1% 7,2% 

igen, más munkát találtam 32,4% 27,5% 30,5% 

 

igen, egyéb módon 30,1% 27,5% 29,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkahelyek az átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik, főként a nőknél a 
munkahely biztonsága miatti aggodalom is. 
  
 

16. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 
 

  

neme 

Munkája 
változatos Munkája monoton Aggódom a 

munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

nő 4,18 1,80 3,65 2,79 
férfi 4,06 1,84 3,28 2,64 
összes 4,13 1,82 3,50 2,74 
 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan 
megy haza 

Maga szervezi 
meg teendőit Stresszes a munkaköre

nő 2,93 4,05 3,28 3,83 
férfi 3,38 3,75 3,38 3,58 
összes 3,10 3,93 3,32 3,73 
 

neme 

Egészségre ártalmas  
munkakörülmények 

Veszélyes  
munkakörülmények 

nő 2,06 1,76 
férfi 2,05 2,15 
összes 2,06 1,91 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy a főnök megváltoztatja a 
munkaidőt és, hogy a munkaidő ütközik a családi elfoglaltsággal. 
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17. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 
   

neme 

Nem tud  
megebédelni 

Túlóráznia 
kell 

Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

Szorosak 
a határidők 

nő 3,11 3,24 3,88 3,88 
férfi 3,09 3,72 4,02 3,80 
összes 3,10 3,43 3,94 3,85 
   

neme 

Főnöke megváltoztatja 
a munkaidejét 

Munkaideje ütközik 
családi elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 3,07 2,32 2,45 
férfi 3,13 2,60 2,62 
összes 3,09 2,43 2,51 
 
A nők és férfiak közel 70%-a fél órán belül ér be a munkahelyére.  
 

18. sz. táblázat. 
Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

 
 félórán belül egy órán belül egy órán túl több mint két 

óráig 
férfi 67,9% 22,3% 5,1%   
összes 72,9% 15,4% 3,2% 0,5% 
nő 69,8% 19,6% 4,3% 0,2% 
 
 
A nők elsősorban busszal, majd ettől csak kissé lemaradva autóval közlekednek. A férfiak 
kiemelkedő mértékben autóval, majd ezt követően biciklivel jutnak el a munkahelyükre. 
 

19. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
 
  nő férfi 
autóval 37 58 
biciklivel 20 23 
motorbiciklivel 1 7 
busszal, villamossal 47 19 
vonattal 1 1 
gyalog 26 13 
céges busszal 0 2 
otthon dolgozás 1 4 
egyéb módon 0 4 
 
A válaszadók közül a férfiak 64, a nők 76%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva.  
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20. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen, % 
  

neme összes 

 nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 0,3% 2,1% 1,0% 
2 – Nem fontos 7,1% 16,0% 10,5% 
3 -  Közepesen fontos 14,9% 16,5% 15,5% 
4 -  Fontos 33,8% 34,0% 33,9% 
5 - Nagyon fontos 42,2% 29,8% 37,4% 
8 - Nem vonatkozik 1,7% 1,6% 1,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A lakóhelytől való távolságra nem nagyon érzékenyek az emberek ebben a megyében. 
Minden bizonnyal szerepet játszik ebben a tényben az, hogy az átlagos utazási idő nem 
hosszú.  
 

21. sz. táblázat. 
A lakóhelytől való távolság 

nemenként, % 
   

neme összes 
 nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 28,5% 34,0% 30,6% 
2 - Nem fontos 23,1% 17,6% 20,9% 
3 - Közepesen fontos 11,5% 13,8% 12,4% 
4 - Fontos 15,6% 18,1% 16,6% 
5 - Nagyon fontos 20,0% 15,4% 18,2% 
8 - Nem vonatkozik 1,4% 1,1% 1,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A rugalmas munkaidőt a nők 30%-a, a férfiak 29%-a tartja fontosnak.  
 

22. sz. táblázat. 
Rugalmas munkaidő, nemenként, % 

 

neme összes 
 nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 21,4% 25,0% 22,8% 
2 - Nem fontos 32,5% 22,9% 28,8% 
3 -  Közepesen fontos 12,9% 21,3% 16,1% 
4 -  Fontos 11,2% 17,0% 13,5% 
5 - Nagyon fontos 18,6% 12,2% 16,1% 
8 - Nem vonatkozik 3,4% 1,6% 2,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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A továbbképzés lehetősége a nők 61, a férfiak 62%-a számára nem fontos. Összevetve ezt 
azzal, amit korábban láttunk, hogy a nők és a férfiak többsége megszerzett már az 
alapképzettségén túl más képesítést is, akkor feltehetően ez az oka, hogy tovább már nem 
kívánnak tanulni. 
 

23. sz. táblázat. 
Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 

   

neme összes 
 nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 37,6% 41,5% 39,1% 
2 - Nem fontos 22,7% 19,7% 21,5% 
3 -  Közepesen fontos 13,9% 11,7% 13,0% 
4 -  Fontos 9,8% 13,8% 11,4% 
5 - Nagyon fontos 14,2% 11,2% 13,0% 
8 - Nem vonatkozik 1,7% 2,1% 1,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos, mint 
nem, a különbség azonban azok között, akik fontosnak tartják ezt a fogalmat, és azok között, 
akik nem, kicsi. Ennek okát az értékelméletben kell keresnünk. Egy érték akkor kerül 
előtérbe, mint fontos, megőrzendő, ha veszélybe kerül. Ebben az esetben a munka és családi 
élet összeegyeztetésével úgy tűnik nincs igazán baj. 
 

24. sz. táblázat. 
Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 

 

neme összes 
 nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 14,6% 13,8% 14,3% 
2 - Nem fontos 21,7% 22,9% 22,2% 
3 -  Közepesen fontos 18,0% 22,3% 19,7% 
4 -  Fontos 12,5% 16,0% 13,9% 
5 - Nagyon fontos 29,5% 22,9% 26,9% 
8 - Nem vonatkozik 3,7% 2,1% 3,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők mindössze 24%-a, a férfiak esetében viszont 20% véli úgy, hogy a vállalati 
gyermekintézmények léte fontos vagy nagyon fontos. 27-31% szerint viszont egyáltalán nem 
fontos ez az intézmény. Ők -úgy gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati 
gyermekintézményeket tartják szükségesnek. 
 

 
 
 
 
 
 
 

25. sz. táblázat. 
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Vállalati gyermekintézmények, 
nemenként, % 

   

neme összes 
 nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 22,4% 24,5% 23,2% 
2 - Nem fontos 5,1% 6,4% 5,6% 
3 -  Közepesen fontos 9,2% 10,6% 9,8% 
4 -  Fontos 6,5% 10,1% 7,9% 
5 - Nagyon fontos 17,0% 10,1% 14,3% 
8 - Nem vonatkozik 39,8% 38,3% 39,2% 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Bács-Kiskun megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 10, a nettó 
bére 6%-kal magasabb, mint a nőké.  
 

26. sz. táblázat. 
Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 

 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 162282 112098 
férfi 179747 119270 
Összes 168959 114815 
Bérrés,% 10 6 
 
A nők 14, a férfiak 21%-át minimálbéren foglalkoztatják.  
A foglalkoztatási főcsoportok szerinti bér és bérrés elemzést nem tudjuk elvégezni az egyes 
csoportokba jutó kis elemszám miatt. 
 
Legmagasabb a bérrés a férfiak dominálta szakmunkásképzőt végzett csoportban. 
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27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

 
neme nettó bér Iskolai végzettség 
 Ft/hó 
nő 59500 
férfi 63250 Maximum 8 ált. 
Bérrés,% 6 
nő 73627 
férfi 86418 Szakmunkásképző 
Bérrés,% 15 
nő 95869 
férfi 102812 Érettségi 
Bérrés,% 7 
nő 157717 
férfi 177179 Főiskola, egyetem 
Bérrés,% 11 
nő 112097 
férfi 119269 Összes 
Bérrés,% 6 

 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a 
jutalom és a 13. havi bér.  
 

28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 
   

Műszak Túlóra 

neme 
pótlékot kapott pótlékot kapott Jutalmat kapott Veszélyességi 

pótlékot kapott 

nő 18,00% 22,00% 59,00% 2,00% 
férfi 31,00% 32,00% 48,00% 1,00% 
összes 23,00% 26,00% 54,00% 2,00% 
 

neme 

Borra- 
valók 

Nyelv- 
pótlék 

Cél- 
prémium 

Vezetői 
pótlék 

Év végi 
jutalom 13.havi bér 

nő 4,00% 3,00% 3,00% 6,00% 26,00% 51,00% 
férfi 7,00% 4,00% 8,00% 9,00% 26,00% 36,00% 
összes 5,00% 3,00% 5,00% 7,00% 26,00% 45,00% 
 
Az étkezési hozzájárulások mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt 
követi a mobil telefon és az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás, de ezek csak mintegy 
egy ötödét teszik ki az étkezési hozzájárulásnak. Viszonylag sokan kapnak ruhapénzt is. 
Vállalati kocsit és mobiltelefont inkább férfiak kapnak. 
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29. sz. táblázat. 
Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme Osztalék Részesedés Részvény 
juttatás Egyéb 

nő 2% 0% 1% 12% 
férfi 3% 1% 0% 16% 
összes 2% 0% 1% 14% 
 

neme 

Vállalati kocsi, 
km pénz 

Önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

Önkéntes 
Nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
Mobiltelefon 

nő 11% 14% 41% 25% 
férfi 31% 17% 40% 35% 
összes 19% 15% 41% 29% 
 
Neme Otthoni 

Irodafenntartás 
Tömegközlekedési 

bérlet 
Étkezési 

hozzájárulás 
Nő 1% 6% 78% 
Férfi 2% 4% 73% 
összes 1% 5% 76% 
 
 
Neme Számítógép Uszodabérle Tandíj 

Hozzájárulás Ruhapénz Egyéb 

Nő 2% 3% 3% 19% 11% 
Férfi 4% 2% 3% 22% 15% 
összes 3% 2% 3% 20% 13% 
 
 
Kettő-négy százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg 
munkabérüket, a többieknél ez nem volt gond. 
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  Bács Kiskun megye 
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Békés megye 
A Békés megyében összegyűjtött minta nagysága 502 válaszból áll, amelyből 322 nő és 180 
férfi van. 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A közszférában nagyobb arányban 
vannak jelen a nők, mint a férfiak. A nonprofit szektorban igen kis arányban van képviselve. 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 
  

neme összes 
Hol van a munkahelye 

nő férfi  
versenyszférában 62,5% 71,3% 65,7% 
közszférában 33,1% 25,8% 30,5% 

 

nonprofit szektorban 4,4% 2,8% 3,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők többsége szellemi adminisztratív munkakörökben dolgozik, a férfiak pedig többségben 
fizikai munkások. A vezetői pozíciókból való részesedése a férfiaknak viszont magasabb, 
mint a nőké.  
 

2. sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, % 

neme összes  
Státusza munkahelyén nő férfi  

 fizikai munkás 110 111 221 
   34,2% 62,0% 44,1% 
  szellemi, adminisztratív 159 34 193 
   49,4% 19,0% 38,5% 
  vezető 35 21 56 
   10,9% 11,7% 11,2% 
  egyéb 18 13 31 
   5,6% 7,3% 6,2% 
összes 322 179 501 
  100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők az egyéb felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozásokban vannak leginkább képviselve, a férfiak pedig az ipari 
és építőipari jellegű foglalkozásokban. Magas még a nőknél és a férfiaknál is a szolgáltatási 
jellegű foglalkozási csoportban való részvétel. 



56 

 
3. sz. táblázat. A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 

neme összes 

 nő férfi nő 

Felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozás 17,7% 11,1% 15,3% 

Egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások 23,3% 11,7% 19,1% 

Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 16,5% 1,7% 11,2% 

Szolgáltatási jellegű foglalkozások 22,4% 15,6% 19,9% 

  

Ipari és építőipari foglalkozások 5,6% 33,9% 15,7% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. 
 
A megyei minta kétpólusú az ipar és a szolgáltatás között oszlik meg. A nőknél kiemelkedő a 
szolgáltatásban dolgozók aránya, a férfiaknál a mezőgazdaság 10%-os részesesedés mellett a 
másik két nagy szektor közel egyenlő arányban oszlik meg. 
 

4. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 
    

neme összes szektor 

nő férfi  
egyéb 0,6% 0,6% 0,6% 
ipar 23,0% 42,8% 30,1% 
mezőgazdaság 3,1% 10,6% 5,8% 

 

szolgáltatás 73,3% 46,1% 63,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Kormegoszlás tekintetében Békés megyében a nők esetében kiugró a 40-45 és a 50-55 évesek 
aránya. Mindkét nemben a legkevésbé képviselt korosztály a 18-24 éveseké. 
 
A nők esetében legnagyobb az érettségizettek aránya, majd azt követi a felsőfokú 
végzettségűeké. A férfiaknál a szakmunkások vannak a legtöbben. 
 
A Békés megyei minta 94%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez. A fennmaradó rész 
leginkább roma és szlovák származásúnak vallotta magát. 
 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők 
között vannak többen az elváltak, a férfiak között az egyedülállók, emlékezzünk, a férfi minta 
kissé fiatalabb. 
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5. sz. táblázat. Családi állapot, nemenként, % 
    

neme összes 
Családi állapot 

nő férfi  
házas 60,9% 67,8% 63,4% 
özvegy 4,4% 0,6% 3,0% 
elvált 13,4% 8,3% 11,6% 

 

egyedülálló 21,3% 23,3% 22,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya, ahol a férfiak aránya feltehetően a fiatal koruk 
miatt magasabb.  
 

6. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 

  nő férfi 
partnerével 71 77 
gyermekkel 57 55 
unokával 1 1 
szülőkkel 19 21 
nagyszülőkkel 1 3 
egyedül 6 4 
nem családtagokkal 1 0 
testvérrel 3 4 
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 75, a férfiak 71%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az elvált nők között magasabb a gyermekesek 
aránya, mint az elvált férfiaknál, és az egyedülállók közül is a nők vállalkoznak inkább a 
gyermekvállalásra. 
 

7. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
    

neme 
Van-e 

Gyermeke családi állapot 

    házas özvegy elvált Egyedülálló 
nő Nincs 9,3% 7,1% 9,3% 91,5% 
  Van 90,7% 92,9% 90,7% 8,5% 
  Összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi Nincs 8,3%   20,0% 95,0% 
  Van 91,7% 100,0% 80,0% 5,0% 
  Összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munkaviszony a nők 92, a férfiak 93%-ánál határozatlan idejű. Az emberek 17%-át 
foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 44, a férfiak 31%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 8, a férfiak 7%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton lett 
lekérdezve. 
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1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A kivastagított sorok azok, amelyekben minimum 60 
elem van. Ezeket elemezzük. 
 
A cégek 67%-ában van, 33%-ában nincs kollektív szerződés. Az 100-250 főt foglalkoztató 
körben találtuk a legtöbb kollektív szerződés hatálya alatt dolgozó munkahelyet, a 
szakszervezetek hagyományos bázisán. 
 

8. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés összes 
vállalatánál foglalkoztatottak 

nincs van  
alkalmazott nélküli 
önfoglalkoztató 5,4% 0,3% 2,0% 

tíznél kevesebb 30,9% 6,2% 14,3% 
10-20 29,5% 8,9% 15,6% 
20-50 17,4% 10,5% 12,8% 
50-100 11,4% 11,8% 11,7% 
100-250 2,0% 20,3% 14,3% 
250-500 1,3% 9,5% 6,8% 
500-1000 0,7% 15,1% 10,4% 
1000-2000 0,7% 10,5% 7,3% 
2000-5000   1,3% 0,9% 

 

5000-nél több 0,7% 5,6% 4,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 10-20 főt foglalkoztató és a 100-250 főt 
foglalkoztató cégeknél. 
 
A szakszervezeti képviselet a 100-250 és, az 50-100 főt foglalkoztató vállalati körben koncentrálódik. 
Szakszervezet a vállalatok 60%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 42%-a számolt be. 
Üzemi tanácsok is abban a vállalati körben vannak, ahol szakszervezetek. A két testület mögött a 
szervezett munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő vállalati vezetés húzódik meg.  

Ahol van vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is érzékelhető a vállalati 
vezetésre, legalábbis a dolgozók így látják. Célszerű tehát minél inkább harcolni azért, hogy a 
szakszervezetek ne kerüljenek a vállalaton kívülre. 
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9. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és vállalati méret 

vállalatánál foglalkoztatottak 
Vállalatánál 

szakszervezeti képviselet 
van 

A szakszervezet 
befolyása a vezetésre 

 alkalmazott nélküli 
önfoglalkoztató 0,7% 1,2% 

  tíznél kevesebb 3,8% 2,3% 
  10-20 9,2% 6,4% 
  20-50 7,2% 4,7% 
  50-100 14,7% 17,5% 
  100-250 20,5% 24,0% 
  250-500 8,5% 9,4% 
  500-1000 16,4% 16,4% 
  1000-2000 11,9% 11,7% 
  2000-5000 1,7% 0,6% 
  5000-nél több 5,5% 5,8% 
összes 100,0%  

 
 
A legtöbb elbocsátás a 10-20 és az 500-1000 főt foglalkoztatóknál volt. Legstabilabb az 50-
100 főt foglalkoztatók alkalmazotti köre. 
 
 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 65%-a, a férfiak 53%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek. Az ennél többszöri munkanélküliség már ritkán fordult elő. 

 

10 sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes 

 nő férfi  
0 64,5% 52,8% 60,0% 
1 26,2% 33,3% 28,9% 
2 6,3% 8,2% 7,0% 
3 2,3% 4,4% 3,1% 
4 0,4% 0,6% 0,5% 
5   0,6% 0,2% 

hányszor volt munka nélkül 
(legalább három hónapig) 

10 0,4%   0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Nemi jelleg nem fedezhető fel a munkahely-változtatások mögött. 
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11. sz. táblázat: Hányszor változtatott munkahelyet, % 

neme összes 
Hányszor változtatott munkahelyet 

nő férfi  
0 33,5% 30,6% 32,5% 
1 17,1% 13,9% 15,9% 
2 18,3% 11,1% 15,7% 
3 16,8% 22,2% 18,7% 
4 7,1% 9,4% 8,0% 
5 5,0% 7,8% 6,0% 

 

6 és több 2,2% 5,0% 3,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni, de sokan fordulnak a Munkaügyi Központhoz is. Sokan keresnek még napilapokban állást, és 
a relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük 
a vállalati honlapokon való keresést is. Az intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a 
munkaügyi központokon kívül, nagyon elenyésző.  

 
 

12. sz. táblázat: Álláskeresés módozatai 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 66 63 
Interneten keresztül 35 32 
Munkaügyi központhoz fordul 63 63 
Vállalati honlapokon keres 8 10 
Újságokban keres 57 62 
Szaklapokban keres 9 6 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 3 6 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 1 3 
Önéletrajzot küld 25 12 
Telefonon próbálkozik 22 21 
Másként 3 3 
 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A legtöbben egy munkahelyet töltenek be a 
jelenlegi munkahelyükön, de nem ritka a kettő, sőt a három munkakör sem. 
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13. sz. táblázat: Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 

   

neme összes Hány 
munkaköre volt nő férfi  

1 56,5% 65,7% 59,8% 
2 20,8% 17,7% 19,7% 
3 9,9% 7,4% 9,0% 
4 4,8% 5,1% 4,9% 
5 3,2% 1,7% 2,7% 
6 1,6% ,6% 1,2% 
7 1,3% 1,1% 1,2% 
8 0,6%   0,4% 
9 0,3% 0,6% 0,4% 

 

10 1,0%   0,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 16%-a a férfiak 14%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 48, és a férfiak 
53%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 40%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 17, a férfiak 25%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, többen, mint ahányan fizetésemelést kaptak. Magas az aránya 
azoknak is, akik egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
 

14. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
    

neme összes 
Képesítések javították-e esélyeit 

nő férfi  
nem változott 38,4% 42,9% 40,0% 
igen, fizetésemelést kaptam 

14,3% 7,9% 12,0% 

igen, más munkát találtam 
17,4% 25,4% 20,3% 

 

igen, egyéb módon 29,9% 23,8% 27,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 A nők esetében az érettségizettek és a felsőfokú iskolát végzettek körében találjuk a 
legnagyobb ösztönzést új képesítés megszerzésére. A férfiaknál a szakmunkásképzőt 
végzetteknél is nagy a továbbtanulási hajlandóság. 
 

15. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

  Más képesítés Max. 
8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola, 

egyetem 
nő  nem 100,0% 82,5% 41,2% 43,0% 
    igen   17,5% 58,8% 57,0% 
  Összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 81,8% 55,4% 44,8% 17,9% 
    igen 18,2% 44,6% 55,2% 82,1% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkahelyek az átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik, főként a nőknél a 
munkahely biztonsága miatti aggodalom is. 
  
 

16. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

nő 4,17 2,00 3,87 3,25 
férfi 4,18 2,12 3,74 2,95 
Összes 4,18 2,04 3,82 3,14 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan 
megy haza 

Maga szervezi 
meg teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

nő 3,40 3,93 3,52 3,48 
férfi 3,95 3,48 3,31 3,51 
Összes 3,60 3,77 3,44 3,49 
 

neme 

egészségre ártalmas 
munkakörülmények veszélyes munkakörülmények 

nő 1,97 1,58 
férfi 2,71 2,48 
Összes 2,24 1,91 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy a nem tud megebédelni, és 
hogy a munkaideje ütközik családi elfoglaltságával. 
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17. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,55 3,26 3,97 
férfi 2,71 3,54 4,11 
Összes 2,60 3,36 4,02 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke 
megváltoztatja a 

munkaidejét 

Munkaideje ütközik 
családi elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 3,57 2,93 3,09 2,46 
férfi 3,99 3,26 3,15 2,24 
összes 3,72 3,04 3,11 2,38 
 
A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére.  
 

18. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 
 Nem vonatkozik Fél 

órán belül egy órán belül egy órán túl több mint 
két óráig összesen 

Nő 2,8% 81,1% 14,0% 2,2%   100,0% 
Férfi 7,2% 72,2% 16,7% 2,8% 1,1% 100,0% 
összesen 4,4% 77,9% 14,9% 2,4% 0,4% 100,0% 
 
A nők elsősorban biciklivel, busszal és autóval közlekednek. A férfiak kiemelkedő mértékben 
szintén biciklivel, majd autóval jutnak el a munkahelyükre. 
 

19. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 22 40 
biciklivel 52 42 
motorbiciklivel 2 9 
busszal, villamossal 35 24 
vonattal 1 3 
gyalog 26 14 
céges busszal 2 5 
otthon dolgozás 1 2 
egyéb módon 0 0 
 
Nemtől függetlenül az emberek nagy többsége elégedett a munkája mennyiségével. Akik 
nem, azok inkább túlterheltnek érzik magukat. 
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20. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 

neme összes Szeretne többet 
vagy 

kevesebbet 
dolgozni nő férfi  

nem, elégedett vagyok 60,7% 50,0% 56,9% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 35,5% 43,9% 38,5% 

 

többet szeretnék 
dolgozni 3,7% 6,1% 4,6% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A válaszadók közül a férfiak és a nők 81%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva.  
 

21. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
Jó munkatársak neme összes 

  nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 2,5% 2,8% 2,6% 
  2 - Nem fontos 0,9% 1,1% 1,0% 
  3 - Közepesen fontos 12,8% 10,2% 11,9% 
  4 - Fontos 19,1% 18,8% 19,0% 
  5 - Nagyon fontos 62,2% 65,3% 63,3% 
  8 - Nem vonatkozik 2,5% 1,7% 2,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságra érzékenyek az emberek ebben a megyében. Annak ellenére, 
hogy az átlagos utazási idő nem hosszú.  
 

22. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 

neme összes 

 A lakóhelytől való távolság nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 5,9% 7,3% 6,4% 
2 - Nem fontos 3,4% 3,4% 3,4% 
3 - Közepesen fontos 24,7% 19,7% 22,9% 
4 - Fontos 18,4% 19,7% 18,9% 
5 - Nagyon fontos 45,6% 46,6% 46,0% 

 

8 - Nem vonatkozik 1,9% 3,4% 2,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 A rugalmas munkaidőt a nők 53%-a, a férfiak 52%-a tartja fontosnak és nagyon fontosnak.  
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23. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 

neme összes 
Rugalmas munkaidő 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 14,7% 14,2% 14,5% 
2 - Nem fontos 6,9% 10,2% 8,1% 
3 - Közepesen fontos 21,6% 19,3% 20,8% 
4 - Fontos 15,7% 14,2% 15,2% 
5 - Nagyon fontos 37,3% 38,1% 37,6% 

 

8 - Nem vonatkozik 3,8% 4,0% 3,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét a nők fontosabbnak tartják, mint a férfiak.  
 

24. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 

neme összes 
Továbbképzési lehetőségek 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 9,7% 18,1% 12,7% 
2 - Nem fontos 8,5% 14,1% 10,5% 
3 - Közepesen fontos 22,3% 18,1% 20,8% 
4 - Fontos 20,1% 13,0% 17,5% 
5 - Nagyon fontos 35,4% 31,1% 33,9% 

 

8 - Nem vonatkozik 4,1% 5,6% 4,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem. Nemi jelleg nem mutatkozik meg a kérdésben. 
 

25. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
Családi élet 
és munka 

összeegyeztetése neme összes 

  nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 4,7% 6,2% 5,2% 
  2 - Nem fontos 3,8% 5,6% 4,4% 
  3 - Közepesen fontos 11,6% 12,4% 11,9% 
  4 - Fontos 16,6% 14,7% 15,9% 
  5 - Nagyon fontos 61,1% 57,1% 59,7% 
  8 - Nem vonatkozik 2,2% 4,0% 2,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők és férfiak 43%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy 
nagyon fontos. 26-31%-uk szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők -úgy 
gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják 
szükségesnek. 
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26. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 

neme összes Vállalati gyermek 
intézmények nő férfi  

1 - Egyáltalán nem 
fontos 20,2% 24,3% 21,7% 
2 - Nem fontos 6,1% 6,8% 6,3% 
3 -  Közepesen fontos 11,2% 11,9% 11,5% 
4 -  Fontos 9,3% 10,2% 9,6% 
5 - Nagyon fontos 33,7% 33,3% 33,5% 

 

8 - Nem vonatkozik 19,6% 13,6% 17,4% 
Összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Békés megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 11, a nettó bére 
10%-kal magasabb, mint a nőké. A nők és a férfiak 17%-át minimálbéren foglalkoztatják 
 

27. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 116851 84949 
férfi 131596 94423 
Összes 122106 88271 
Bérrés,% 11 10 
 
A legmagsabb bérrést a férfiak dominálta ipari és építőipari foglalkozásoknál találtuk. Minden 
elemzett foglalkozási főcsoportban az átlagnál magasabb volt a bérrés.  
 

28. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 
 neme nettó bér

nő 112316 
férfi 127603 

Felsőfokú képzettség 
önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozás Bérrés,% 12 

nő 87078 
férfi 99832 

Egyéb, felsőfokú vagy 
középfokú képzettséget  
Igénylő foglalkozások Bérrés,% 13 

nő 67321 
férfi 77649 

Szolgáltatás jellegű  
foglalkozások 

Bérrés,% 13 
nő 69297 
férfi 80394 

Ipari és építőipari  
foglalkozások 

Bérrés,% 14 
nő 84949 
férfi 94423 Összes 
Bérrés,% 10 

Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszáma legalább 60 volt. 
 
Legalacsonyabb a bérrést az érettségizettek csoportjában találtuk. 
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29. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 

iskolai végzettség és nemek szerint 
neme nettó bér 

  Ft/hó 
nő 63961,58 
férfi 81169,9 Szakmunkásképző 
Bérrés,% 21 
nő 79918,75 
férfi 84903,53 Érettségi 
Bérrés,% 6 
nő 114192,4 
férfi 134172,6 Főiskola, egyetem 
Bérrés,% 14 
nő 84948,94 
férfi 94423,48 Összes 
Bérrés,% 10 

 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a 13. 
havi bér és a jutalom. 
 

30. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

műszakpótlékot 
kapott 

túlórapótlékot 
kapott jutalmat kapott veszélyességi pótlékot kapott 

nő 18% 24% 34% 3% 
férfi 32% 35% 32% 4% 
összes 23% 28% 33% 3% 
 

neme 

borra- 
valók nyelvpótlék célprémium vezetői 

pótlék 
év végi 
jutalom 

13. 
havi 
bér 

nő 6% 1% 3% 2% 18% 37% 
férfi 6% 1% 5% 3% 19% 34% 
Összes 6% 1% 4% 2% 18% 36% 
 
Az étkezési hozzájárulások mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt 
követi az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás és önkéntes egészségbiztosítási 
hozzájárulás, de ezek jócskán lemaradnak az étkezési hozzájárulás mögött. Viszonylag sokan 
kapnak ruhapénzt is. Vállalati kocsit és mobiltelefont inkább férfiak kapnak. 
 



68 

31. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 
neme osztalék részesedés részvényjuttatás 
nő 4% 0% 0% 
férfi 4% 1% 2% 
Összes 4% 0% 1% 
 

neme 
egyéb vállalati kocsi 

km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 17% 7% 20% 29% 
férfi 24% 18% 25% 28% 
Összes 20% 11% 22% 28% 
 

neme mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 11% 0% 19% 83% 
férfi 22% 0% 19% 78% 
Összes 15% 0% 19% 81% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj 
hozzájárulás ruhapénzt egyéb 

nő 1% 3% 6% 21% 12% 
férfi 1% 3% 2% 21% 20% 
Összes 1% 3% 5% 21% 15% 
 
Egy-két százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg 
munkabérüket, a többieknél ez nem volt gond. 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében összegyűjtött minta nagysága 652 válaszból áll, 
amelyből 362 nő és 290 férfi van. 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A közszférában nagyobb arányban 
vannak jelen a nők, mint a férfiak. A nonprofit szektorban igen kis arányban van képviselve. 
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 

neme összes 
Hol van a munkahelye 

nő férfi  
versenyszférában 52,2% 72,6% 61,3% 
közszférában 46,1% 26,0% 37,2% 

 

nonprofit szektorban 1,7% 1,4% 1,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
A nők többsége szellemi adminisztratív munkakörökben dolgozik, a férfiak pedig többségben 
fizikai munkások. A vezetői pozíciókból való részesedése a férfiaknak viszont magasabb, 
mint a nőké.  
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen, % 
Státusza munkahelyén neme összes 

  nő férfi  
 fizikai munkás 31,4% 47,6% 38,6% 
  szellemi, adminisztratív 48,3% 27,1% 38,9% 
  vezető 10,8% 12,2% 11,4% 
  egyéb 9,4% 13,2% 11,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
  
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők az egyéb felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozásokban vannak leginkább képviselve, a férfiak pedig az ipari 
és építőipari jellegű foglalkozásokban. Magas még a nőknél a szolgáltatási jellegű 
foglalkozási csoportban való részvétel a férfiaknál pedig a gépkezelői, összeszerelői és 
járművezetői foglalkozási körben való részvétel. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 

neme összes 
 nő férfi Összesen 

Felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozás 14,4% 16,6% 15,4% 

Egyéb felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások 32,7% 15,6% 25,1% 

Szolgáltatási jellegű foglalkozások 14,4% 11,1% 12,9% 

Ipari és építőipari foglalkozások 4,7% 23,5% 13,1% 

  

Gépkezelők, összeszerelők 
járművezetők 5,0% 21,5% 12,3% 

 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. 
 
 
A megyei minta kétpólusú az ipar és a szolgáltatás között oszlik meg. A nőknél kiemelkedő a 
szolgáltatásban dolgozók aránya a férfiaknál is, de különbség az ipar és a szolgáltatás között 
kisebb.  
 

4. sz. táblázat A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 
Szektor neme összes 

  nő férfi  
  egyéb 1,1% 0,3% 0,8% 
  ipar 21,0% 38,6% 28,8% 
  mezőgazdaság 1,7% 0,3% 1,1% 
  szolgált 76,2% 60,7% 69,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Kormegoszlás tekintetében Békés megyében a nők esetében kiugró a 40-45 és a 45-55 évesek 
aránya..  Mindkét nemben a legkevésbé képviselt korosztály a 18-24 éveseké. 
  
 
A nők és férfiak esetében az érettségizettek aránya, majd azt követi a felsőfokú 
végzettségűeké. A férfiaknál ez után a szakmunkások következnek. 
 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei minta 97%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez. A 
fennmaradó rész leginkább roma és szlovák származásúnak vallotta magát. 
 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők 
között vannak többen az elváltak a férfiak között az egyedülállók, emlékezzünk, a férfi minta 
kissé fiatalabb. 
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5. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
 Családi állapot neme összes 

  nő férfi  
 házas 61,6% 73,1% 66,7% 
  özvegy 5,2% 1,7% 3,7% 
  elvált 17,1% 6,6% 12,4% 
  egyedülálló 16,0% 18,6% 17,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya, ahol a férfiak aránya feltehetően a fiatal koruk 
miatt magasabb.  
 

6. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
   nő  Férfi 
 partnerével  67  80 
 gyermekkel  69  61 
 unokával  3  1 
 szülőkkel  20  19 
 nagyszülőkkel  2  1 
 egyedül  8  5 
 nem családtagokkal  0  0 
 testvérrel  5  6  
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 86, a férfiak 80%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az elvált nők között magasabb a gyermekesek 
aránya, és az egyedülállók közül is a nők vállalkoznak inkább a gyermekvállalásra. 
 

7. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
neme Van-e gyereke Családi állapot 

   házas özvegy elvált Egyedülálló 
nő  Nincs 5,1%   5,1% 80,0% 
    Van 94,9% 100,0% 94,9% 20,0% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  Nincs 7,7%   5,9% 90,0% 
    Van 92,3% 100,0% 94,1% 10,0% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A munkaviszony a nők 92, a férfiak 91%-ánál határozatlan idejű. A nők 18 és a férfiak 17%-
át foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 30, a férfiak 31%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 18, a férfiak 16%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton lett 
lekérdezve. 
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1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A kivastagított sorok azok, amelyekben minimum 60 
elem van. Ezeket elemezzük. 
 
 
A cégek 76%-ában van 24%-ában nincs kollektív szerződés. Az 50-100 főt foglalkoztató 
körben találtuk a legtöbb kollektív szerződés hatálya alatt dolgozó munkahelyet, a 
szakszervezetek hagyományos bázisán. 
 

8. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés összes 
Vállalatánál foglalkoztatottak száma 

nincs van  
alkalmazott nélküli 
önfoglalkoztató 8,7%   2,1% 

tíznél kevesebb 37,7% 3,4% 11,5% 
10-20 8,7% 4,1% 5,2% 
20-50 8,7% 10,4% 10,0% 
50-100 14,5% 14,2% 14,3% 
100-250 8,7% 13,5% 12,4% 
250-500 7,2% 12,6% 11,3% 
500-1000 0,7% 19,8% 15,3% 
1000-2000 3,6% 6,3% 5,7% 
2000-5000 1,4% 7,2% 5,8% 

 

5000-nél több   8,6% 6,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a tíznél kevesebbet foglalkoztató cégeknél és a 
10-20 főt foglalkoztatóknál. 
 

A szakszervezeti képviselet a 100-250 és, az 50-100 főt foglalkoztató vállalati körben koncentrálódik. 
Üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 51%-a számolt be. Üzemi tanácsok is abban a vállalati 
körben vannak, ahol szakszervezetek. A két testület mögött a szervezett munkaügyi kapcsolatok 
jelenléte és az együttműködő vállalati vezetés húzódik meg.  

Ahol van vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is érzékelhető a vállalati 
vezetésre, legalábbis a dolgozók így látják. Célszerű tehát minél inkább harcolni azért, hogy a 
szakszervezetek ne kerüljenek a vállalaton kívülre. 
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9. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 
Vállalatánál 

foglalkoztatottak 
száma 

Szakszervezeti 
képviselet 

Szakszervezeti 
befolyás a 

vállalatvezetésre 
 alkalmazott nélküli önfoglalkoztató 

    

  tíznél kevesebb 0,9% 0,7% 
  10-20 3,7% 2,1% 
  20-50 9,8% 4,9% 
  50-100 15,8% 13,7% 
  100-250 17,0% 16,8% 
  250-500 14,7% 15,8% 
  500-1000 14,7% 17,9% 
  1000-2000 6,5% 7,7% 
  2000-5000 8,1% 8,4% 
  5000-nél több 8,8% 11,9% 
Összes 100,0% 100,0% 
 
A legtöbb elbocsátás a 10-20 és a 20-50 főig foglalkoztatóknál volt. Legstabilabb a tíznél 
kevesebbet foglalkoztatók alkalmazotti köre. 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 65%-a, a férfiak 61%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek. Az ennél többszöri munkanélküliség már ritkán fordult elő. 

 

10. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes Hányszor volt munka nélkül 
(legalább három hónapig) nő férfi  

0 65,1% 60,7% 63,1% 
1 23,0% 25,2% 24,0% 
2 9,7% 9,5% 9,7% 
3 2,2% 3,8% 2,9% 
4   0,4% 0,2% 

 

5   0,4% 0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Nemi jelleg nem fedezhető fel a munkahely-változtatások mögött. 
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11. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 

neme összes 
Hányszor változtatott munkahelyet 

nő férfi  
 0 28,2% 30,7% 29,3% 
1 15,7% 11,0% 13,7% 
2 20,4% 16,2% 18,6% 
3 16,6% 17,9% 17,2% 
4 9,4% 10,0% 9,7% 
5 5,2% 7,2% 6,1% 

 

6 és több 4,4% 6,9% 5,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni, de sokam fordulnak a Munkaügyi Központhoz is. Sokan keresnek még napilapokban állást, és 
a relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük 
a vállalati honlapokon való keresést is. Az intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a 
munkaügyi központokon kívül, nagyon elenyésző.  

 
12. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 72 76 
Interneten keresztül 37 42 
Munkaügyi központhoz fordul 56 50 
Vállalati honlapokon keres 7 9 
Újságokban keres 45 43 
Szaklapokban keres 4 3 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 4 3 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0 1 
Önéletrajzot küld 31 30 
Telefonon próbálkozik 20 22 
Másként 4 4 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A legtöbben egy munkahelyet töltenek be a 
jelenlegi munkahelyükön, de nem ritka a 2 sőt a három munkakör sem. 
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13. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 

neme összes 
Hány munkaköre volt 

nő férfi  
1 57,3% 50,0% 54,1% 
2 15,7% 21,5% 18,3% 
3 12,6% 15,5% 13,9% 
4 5,9% 6,3% 6,1% 
5 3,9% 1,8% 3,0% 
6 2,2% 2,5% 2,3% 
7 1,1% 0,7% 0,9% 
8 0,6% 0,4% 0,5% 
9   0,7% 0,3% 
10 0,3% 0,7% 0,5% 

 

több 0,3%   0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 28%-a a férfiak 25%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 58 és a férfiak 
56%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 45%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 14, a férfiak 17%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, többen, mint ahányan fizetés emelést kaptak. Magas az aránya 
azoknak is, akik egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
 

14. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 

neme összes 
Képesítések javították-e esélyeit 

nő férfi  
nem változott 44,7% 45,6% 45,1% 
igen, fizetésemelést kaptam 

24,1% 13,3% 19,3% 

igen, más munkát találtam 
13,7% 17,3% 15,3% 

 

igen, egyéb módon 17,5% 23,9% 20,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők esetében az érettségizettek és a felsőfokú iskolát végzettek körében találjuk a 
legnagyobb ösztönzést új képesítés megszerzésére. A férfiaknál a szakmunkásképzőt 
végzetteknél és az érettségizetteknél nagy a továbbtanulási hajlandóság. 
 

15. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség 
neme 
  

Más 
Képesítést szerzett 

 Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola, 
egyetem 

nő  nem 81,3% 63,5% 33,9% 36,6% 
    igen 18,8% 36,5% 66,1% 63,4% 
  Összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 75,0% 54,9% 40,9% 34,7% 
    igen 25,0% 45,1% 59,1% 65,3% 
  Összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik, főként a nőknél, a 
munkahely biztonsága miatti aggodalom is. 
  
 

16. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton 
Aggódom a 

munkahelyem 
miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 3,77 2,31 3,66 2,86 
férfi 3,82 2,17 3,69 2,75 
Összes 3,79 2,25 3,67 2,81 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 3,31 3,92 3,49 
férfi 3,44 3,59 2,97 
Összes 3,37 3,77 3,26 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,67 2,14 1,85 
férfi 3,44 2,60 2,73 
Összes 3,57 2,34 2,24 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy a nem tud megebédelni, és 
hogy a munkaideje ütközik családi elfoglaltságával. 
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17. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 
 

neme 

nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 3,18 3,53 4,01 
férfi 3,34 3,33 3,85 
Összes 3,25 3,44 3,94 
 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke meg 
változtatja a munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 4,20 3,44 3,63 4,05 
férfi 3,76 3,32 3,77 3,43 
Összes 4,01 3,39 3,69 3,78 
 
  A nők és férfiak kb. 70%-a fél órán belül ér be a munkahelyére.  
 

18. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
 
 neme nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl több mint két 

óráig 
nő 2,8% 76,2% 17,2% 3,6% 0,3% 
  
férfi 3,8% 65,7% 23,5% 4,8% 2,1% 

Összes 3,2% 71,5% 20,0% 4,2% 1,1% 
 
 
A nők elsősorban busszal, autóval és biciklivel közlekednek. A férfiak kiemelkedő mértékben 
autóval, majd ezt követően busszal jutnak el a munkahelyükre. 
 

19. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 29 42 
 biciklivel 10 11 
 motorbiciklivel 0 2 
busszal, villamossal 51 39 
 vonattal 6 14 
gyalog 26 19 
 céges busszal 4 9 
 otthon dolgozás 2 1 
 egyéb módon 0 0 
 
Nemtől függetlenül az emberek nagy többsége elégedett a munkája mennyiségével. Akik 
nem, azok inkább túlterheltnek érzik magukat. 
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20. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 

neme összes 
Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 

nő férfi  
nem, elégedett vagyok 65,9% 66,9% 66,4% 
kevesebbet szeretnék dolgozni 

31,0% 27,6% 29,5% 

 

többet szeretnék dolgozni 3,0% 5,5% 4,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A válaszadók közül a férfiak 75, a nők 86%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva.  
 

21. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 

neme összes 
Jó munkatársak 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 1,7% 2,4% 2,0% 
2 - Nem fontos 2,3% 1,4% 1,9% 
3 - Közepesen fontos 11,1% 19,2% 14,7% 
4 - Fontos 31,5% 32,2% 31,8% 
5 - Nagyon fontos 51,4% 43,4% 47,8% 

 

8 - Nem vonatkozik 2,0% 1,4% 1,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságra érzékenyek az emberek ebben a megyében. Annak ellenére, 
hogy az átlagos utazási idő nem hosszú.  
 

22. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 

neme összes 

 A lakóhelytől való távolság nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 4,0% 7,0% 5,3% 
2 - Nem fontos 5,7% 7,3% 6,4% 
3 - Közepesen fontos 23,2% 31,8% 27,1% 
4 - Fontos 24,4% 21,0% 22,8% 
5 - Nagyon fontos 39,9% 31,8% 36,3% 

 

8 - Nem vonatkozik 2,8% 1,0% 2,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
  
A rugalmas munkaidőt a nők 55%-a a férfiak 46%-a tartja fontosnak és nagyon fontosnak.  
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23. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 

neme összes Rugalmas munkaidő 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 7,1% 16,8% 11,5% 
2 - Nem fontos 11,7% 11,9% 11,8% 
3 - Közepesen fontos 22,6% 23,1% 22,8% 
4 - Fontos 21,7% 23,1% 22,3% 
5 - Nagyon fontos 33,4% 22,7% 28,6% 

 

8 - Nem vonatkozik 3,4% 2,4% 3,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét a nők fontosabbnak tartják, mint a férfiak.  
 

24. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 

neme összes 
Továbbképzési lehetőségek 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 8,3% 12,2% 10,1% 
2 - Nem fontos 12,6% 15,4% 13,8% 
3 - Közepesen fontos 18,9% 27,3% 22,6% 
4 - Fontos 26,6% 19,9% 23,6% 
5 - Nagyon fontos 29,1% 21,3% 25,6% 

 

8 - Nem vonatkozik 4,6% 3,8% 4,2% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem. Nemi jelleg nem mutatkozik meg a kérdésben. 
 

25. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 

neme összes 
Családi élet és munka összeegyeztetése 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 2,5% 7,3% 4,7% 
2 - Nem fontos 7,9% 7,0% 7,5% 
3 - Közepesen fontos 14,7% 12,2% 13,6% 
4 - Fontos 23,8% 31,0% 27,0% 
5 - Nagyon fontos 47,3% 41,8% 44,8% 

 

8 - Nem vonatkozik 3,7% 0,7% 2,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők és férfiak 35%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy 
nagyon fontos. 21-29%-uk szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők -úgy 
gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják 
szükségesnek. 
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26. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 

neme összes 
Vállalati gyermekintézmények 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 21,0% 28,8% 24,5% 
2 - Nem fontos 13,5% 11,9% 12,8% 
3 - Közepesen fontos 13,0% 13,7% 13,3% 
4 - Fontos 13,3% 12,6% 13,0% 
5 - Nagyon fontos 20,5% 24,2% 22,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 18,7% 8,8% 14,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 
21, a nettó bére 19%-kal magasabb, mint a nőké. A nők és a férfiak 17-18%-át minimálbéren 
foglalkoztatják 
 

 
27. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 

neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 128537 88438 
férfi 161915 109443 
Összes 142866 97440 
Bérrés,% 21 19 
 
A legmagasabb bérrést a férfiak dominálta ipari és építőipari foglalkozásoknál találtuk. 
Minden elemzett foglalkozási főcsoportban az átlagnál magasabb volt a bérrés, kivéve a 
szolgáltatási jellegű foglalkozásokat, ahogy a legalacsonyabb bérrést találtuk. 
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28. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 
 neme nettó bér 

nő 113169,5 
férfi 148595,8 

Felsőfokú képzettség  
önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozás Bérrés,% 24 

nő 91623,3 
férfi 123657,9 

Egyéb felsőfokú  
vagy 
középfokú  
képzettséget  
igénylő  
foglalkozások Bérrés,% 26 

nő 69347,76 
férfi 74138,46 

Szolgáltatási  
jellegű  
foglalkozások Bérrés,% 6 

nő 65115,29 
férfi 91169,64 

Ipari és  
építőipari  
foglalkozások Bérrés,% 29 

nő 73305,76 
férfi 96536,76 

Gépkezelők,  
összeszerelők,  
járművezetők Bérrés,% 24 

nő 88539,13 
férfi 109518,6 

összes Bérrés,% 19 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
Legalacsonyabb a bérrés a 8 általánost végzettek csoportjában. 
 

29. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 62169,73 
férfi 65300 

Max. 8 ált. Bérrés,% 5 
nő 67280,78 
férfi 84572,08 

Szakmunkásképző Bérrés,% 20 
nő 85625,16 
férfi 101780,2 

Érettségi Bérrés,% 16 
nő 113444,2 
férfi 152656,1 

Főiskola, egyetem Bérrés,% 26 
nő 88438,43 
férfi 109442,9 

Összes Bérrés,% 19 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a 
jutalom és a 13. havi bér.  
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30. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

műszakpótlékot kapott túlórapótlékot kapott jutalmat kapott veszélyességi pótlékot 
kapott 

nő 22% 20% 32% 7% 
férfi 43% 38% 29% 6% 
összes 31% 28% 31% 7% 
 

nő nyelvpótlék célprémium vezetői 
pótlék 

év végi 
jutalom 

13. havi  
bér 

férfi 1% 2% 4% 18% 44% 
összes 2% 4% 4% 22% 21% 
nő 2% 3% 4% 20% 34% 
 
 
Az étkezési hozzájárulások mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt 
követi az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás és önkéntes egészségbiztosítási 
hozzájárulás, de ezek jócskán lemaradnak az étkezési hozzájárulás mögött. Viszonylag sokan 
kapnak ruhapénzt is. Vállalati kocsit és mobil telefont inkább férfiak kapnak. 
 

31. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 
neme osztalék részesedés részvényjuttatás 
nő 2% 1% 1% 
férfi 1% 0% 1% 
összes 1% 0% 1% 
 

neme 
egyéb vállalati kocsi,

km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 14% 7% 20% 27% 
férfi 11% 13% 30% 36% 
összes 13% 9% 25% 31% 
 
 

neme mobiltelefon otthoni 
iroda-fenntartás

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

Nő 10% 1% 19% 63% 
férfi 18% 1% 16% 70% 
összes 14% 1% 18% 66% 
 

Neme számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás 

ruha- 
pénz egyéb 

Nő 1% 1% 6% 20% 11% 
Férfi 4% 1% 5% 19% 13% 
összes 2% 1% 5% 19% 12% 
 
Egy-két százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg 
munkabérüket, a többieknél ez nem volt gond. 
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Borsod megye 
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Csongrád megye 
 
A Csongrád megyében összegyűjtött minta nagysága 294 válaszból áll, amelyből 182 nő és 
112 férfi van. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A nonprofit szektorban igen kis 
arányban dolgoznak. 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 

neme összes 
Hol van a munkahelye 

nő férfi  
versenyszférában 61,1% 74,1% 66,1% 
közszférában 30,3% 21,3% 26,9% 

 

nonprofit szektorban 8,6% 4,6% 7,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők majdnem fele arányban szellemi adminisztratív munkakörökben dolgoznak, a férfiak 
pedig ugyancsak közel fele arányban fizikai munkások. A vezetői pozíciókból való 
részesedésük viszont jóval magasabb, mint a nőké.  
 

2. sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, % 

neme összes 
Státusza munkahelyén 

nő férfi  
fizikai munkás 30,2% 40,2% 34,0% 
szellemi, adminisztratív 49,5% 26,8% 40,8% 
vezető 10,4% 23,2% 15,3% 

 

egyéb 9,9% 9,8% 9,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők az egyéb felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozásokban vannak képviselve, a férfiak az ipari építőipari 
foglalkozásokban.  
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3. sz. táblázat. A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
neme összes 

 nő férfi  
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti 
vezetők, gazdaság 4,4% 8,0% 5,8% 

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozás 14,8% 15,2% 15,0% 

Egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások 36,8% 21,4% 31,0% 

Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 4,9% 1,8% 3,7% 

Szolgáltatási jellegű foglalkozások 11,0% 12,5% 11,6% 
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
foglalkozások 0,5% 2,7% 1,4% 

Ipari és építőipari foglalkozások 19,8% 25,9% 22,1% 
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 4,9% 8,9% 6,5% 

Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 2,7% 3,6% 3,1% 

Megjegyzés: Csak a kivastagított cellákban van elegendő (min 60 ) elem az elemzéshez. 
 
A megyei minta kétpólusú, az ipar és a szolgáltatás között oszlik meg. A mezőgazdaság szinte 
nincs is képviselve. Az iparban dolgozók aránya kissé kevesebb. A férfiak részvétele a 
szolgáltatásban magasabb.  

 
4. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 

neme összes szektor 
  nő férfi  
 egyéb 2,2% 1,8% 2,0% 
  ipar 44,5% 34,8% 40,8% 
  mezőgazdaság 1,6% 2,7% 2,0% 
  szolgáltatás 51,6% 60,7% 55,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Kormegoszlás tekintetében Csongrádban a nők között kiugró az ötven év felettiek aránya, 
amelyet a 30-34 és a 35-39 éves korosztály követ. A férfiak esetében a legtöbben a 35-39 
évesekhez tartoznak, de itt is magas az ötven éven felüliek részesedése. 
  
 
Mind a nők mind a férfiak esetében kiugró az érettségizettek aránya és a felsőfokú 
végzettségűek aránya. 
 
A csongrádi minta női csoportja 99%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a férfi 
csoportnál ez az aránya 96%-os. A fennmaradó rész roma származásúnak vallotta magát. 
 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők 
között vannak többen az elváltak, a férfiak között az egyedülállók, ez utóbbinak az az oka, 
hogy a férfi mintában fiatalabbak vannak. 
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5. sz. táblázat. Családi állapot, nemenként, % 
családi állapot neme összes 

  nő férfi  
 házas 56,0% 65,2% 59,5% 
  özvegy 4,9% 1,8% 3,7% 
  elvált 19,8% 9,8% 16,0% 
  egyedülálló 19,2% 23,2% 20,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya.  

 
6. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 

  nő férfi 
partnerével 69 72 
gyermekkel 61 55 
unokával 1 5 
szülőkkel 19 21 
nagyszülőkkel 1 2 
egyedül 12 11 
nem családtagokkal - 4 
testvérrel 2 6 
Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 74, a férfiak 70%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az elvált nők között a magasabb a gyermekesek 
aránya, és az egyedülállók közül is a nők vállalkoznak inkább a gyermekvállalásra. 
 

7. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 

neme összes Van-e gyereke 
nő férfi  

Nincs 25,7% 30,0% 27,3%   

Van 74,3% 70,0% 72,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A munkaviszony a nők 95, a férfiak 94%-ánál határozatlan idejű. A nők 15, a férfiak 9%-át 
foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 67, a férfiak 46%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 15, a férfiak 12%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton lett 
lekérdezve. 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A munkahely jellemzőit csak a minta összesen relációban tudjuk bemutatni, mert a vállalati 
méret szerint nincs elegendő elemszám (minimum 60) az egyes kategóriákban. 
A Csongrád megyei mintában a vállalatok 66%-ában van, 34%-ában nincs kollektív 
szerződés. A vállalatok 7%-ában ágazati kollektív szerződés van, 66%-ában vállalati kollektív 
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szerződés van és a válaszadók 27%-a nem tudja, hogy van-e szerződés vagy nincs. A 
válaszokból az derül ki, hogy az emberek a vállalati kollektív szerződést ismerik igazán. 
Miután magas azok aránya, akik nem tudják, hogy van-e és milyen kollektív szerződés 
vállalatuknál, el kellene gondolkodni ennek az intézménynek a publicitásáról. 
A cégek 68%-ánál van szakszervezeti képviselet 32%-ánál nincs. Az üzemi tanácsok jelenléte 
a vállalatoknál alacsonyabb, 42%-os. A válaszadók 40%-a véli úgy, hogy a szakszervezeti 
képviseletnek van befolyása a vállalat vezetésére. A vállalatok felében voltak elbocsátások az 
elmúlt évben. 
 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 66%-a, a férfiak 70%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak egyszer, kétszer, vagy 
háromszor voltak munkanélküliek. Az ennél többszöri munkanélküliség már nem fordult elő, és a 
kétszeri is igen ritka. 

 
8. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli,% 

neme összes Hányszor volt munka nélkül 
(legalább három hónapig) nő férfi  

0 66,3% 70,0% 67,7% 
1 21,9% 24,0% 22,7% 
2 8,8% 5,0% 7,3% 
3 2,5% 1,0% 1,9% 

 

4 0,6%   0,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. A munkahely változtatásban nincs nemi jellegzetesség. 
 

9. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 

neme összes 
Hányszor változtatott munkahelyet 

nő férfi  
 0 33,5% 33,0% 33,3% 
1 11,5% 12,5% 11,9% 
2 24,2% 22,3% 23,5% 
3 11,5% 12,5% 11,9% 
4 11,5% 8,9% 10,5% 
5 2,2% 6,3% 3,7% 

 

6 és több 5,5% 4,5% 5,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni. Nagyon sokan keresnek még napilapokban állást, és a relatíve új eszköz, az internet is 
erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való 
keresést is. Az intézményes munkaközvetítési formák között elsősorban a munkaügyi központokhoz 
fordulás emelkedik ki, és nagyon elenyésző a magán munkaközvetítők igénybevétele.  
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10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai,% 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 73 61 
Interneten keresztül 28 41 
Munkaügyi központhoz fordul 64 52 
Vállalati honlapokon keres 6 9 
Újságokban keres 54 47 
Szaklapokban keres 6 5 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 3 4 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 1 1 
Önéletrajzot küld 32 29 
Telefonon próbálkozik 28 26 
Másként 2 9 
 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A férfiak többen vannak, akik 3 munkahelyet is 
betöltöttek a jelenlegi munkahelyükön. 
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál, nemenként % 

neme összes 
Hány munkaköre volt 

nő férfi  
0 0,6%   0,4% 
1 43,9% 43,1% 43,6% 
2 31,8% 20,2% 27,3% 
3 15,0% 22,0% 17,7% 
4 2,9% 6,4% 4,3% 
5 3,5% 6,4% 4,6% 
6 1,7% 1,8% 1,8% 

 

8 0,6%   0,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 26%-a, a férfiak 18%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 43 és a férfiak 
37%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 36%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 24, a férfiak 33%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, többen, mint ahányan fizetésemelést kaptak. Magas az aránya 
azoknak is, akik egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
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12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 

neme összes 
képesítések javították-e esélyeit 

nő férfi  
nem változott 34,1% 37,8% 35,5% 
igen, fizetésemelést kaptam 

13,6% 7,3% 11,2% 

igen, más munkát találtam 
23,5% 22,0% 22,9% 

 

igen, egyéb módon 28,8% 32,9% 30,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
Az iskolai végzettség emelkedésével együtt emelkedik a tovább tanulók, más képesítést 
szerzők száma. 
 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség 
neme 
  

más képesítést szerzett 
Max. 8 ált. Szakmunkás 

képző Érettségi Főiskola, 
egyetem 

nő  nem 88,9% 83,3% 31,0% 26,4% 
    igen 11,1% 16,7% 69,0% 73,6% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 80,0% 50,0% 27,9% 29,4% 
    igen 20,0% 50,0% 72,1% 70,6% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkahelyek az átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik, főként a nőknél a 
munkahely biztonsága miatti aggodalom is. 
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14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája 
változatos 

Munkája 
monoton 

Aggódom a 
munka 

helyem miatt 

Sokszor végzem 
munka- 

társaim feladatait 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

nő 4,10 2,18 3,91 3,44 3,37 
férfi 4,10 1,95 3,21 2,77 3,57 
összes 4,10 2,09 3,65 3,19 3,45 
 

neme 

Szellemileg 
fáradtan megy 

haza 

Maga szervezi 
meg teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre 
ártalmas 

munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények

nő 3,87 3,83 3,94 2,14 1,91 
férfi 3,68 3,54 3,43 2,23 2,51 
összes 3,80 3,72 3,75 2,17 2,14 

 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy a főnök megváltoztatja a 
munkaidőt, és hogy a munkaidő ütközik a családi elfoglaltsággal.  

 
15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként, % 

neme 

nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 3,24 3,72 4,14 
férfi 2,88 2,98 3,57 
összes 3,10 3,44 3,92 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke megváltoztatja 
a munkaidejét 

Munkaideje ütközik 
családi elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 4,02 3,04 3,13 3,77 
férfi 3,67 2,37 2,88 2,99 
összes 3,89 2,79 3,03 3,48 
 
A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére.  
 

16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 

  nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl 

neme nő 2,2% 75,1% 21,5% 1,1% 
  férfi 4,5% 69,6% 23,2% 2,7% 
összes 3,1% 73,0% 22,2% 1,7% 
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Főként a nők legtöbbje tömegközlekedéssel utazik, a férfiak, ha tehetik autóba szállnak. A 
biciklis közlekedés a második leggyakoribb közlekedési mód a nőknél, és harmadik a 
férfiaknál. 
 

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 29 46 
biciklivel 42 34 
motorbiciklivel 2 5 
busszal, villamossal 51 38 
vonattal 3 2 
gyalog 20 20 
céges busszal 2 5 
otthon dolgozás 0 5 
egyéb módon 0 1 
 
A válaszadók közül a férfiak többsége számára nagyon fontos a jó munkahelyi kollektíva.  
 

18. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
jó munkatársak neme összes 

  nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 0,6% 4,6% 2,1% 
  2 - Nem fontos   0,9% 0,3% 
  3 - Közepesen fontos 9,5% 14,8% 11,5% 
  4 - Fontos 19,6% 22,2% 20,6% 
  5 - Nagyon fontos 64,8% 56,5% 61,7% 
  8 - Nem vonatkozik 5,6% 0,9% 3,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A lakóhelytől való távolságra inkább a nők érzékenyebbek, de mindkét nem számára inkább 
fontos a kérdés, mint közömbös. 

19. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 

Neme összes 
a lakóhelytől való távolság 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 7,2% 10,3% 8,3% 
2 - Nem fontos 3,3% 5,6% 4,2% 
3 - Közepesen fontos 18,8% 30,8% 23,3% 
4 - Fontos 16,6% 15,9% 16,3% 
5 - Nagyon fontos 48,6% 34,6% 43,4% 

 

8 - Nem vonatkozik 5,5% 2,8% 4,5% 

A rugalmas munkaidőt a nők kissé fontosabbnak tartják, mint a férfiak.  
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20. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 12,3% 17,6% 14,3% 
2 - Nem fontos 11,7% 8,3% 10,5% 
3 - Közepesen fontos 18,4% 23,1% 20,2% 
4 - Fontos 10,1% 14,8% 11,8% 
5 - Nagyon fontos 39,1% 31,5% 36,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 8,4% 4,6% 7,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetősége vonatkozásában megoszlanak a vélemények. Viszonylag sokan 
(41-30%) számára egyáltalán vagy kevéssé fontos ez a lehetőség. 
 

21. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 

neme összes 
továbbképzési lehetőségek 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 19,1% 18,7% 18,9% 
2 - Nem fontos 11,8% 11,2% 11,6% 
3 - Közepesen fontos 17,4% 20,6% 18,6% 
4 - Fontos 10,7% 12,1% 11,2% 
5 - Nagyon fontos 33,7% 29,0% 31,9% 

 

8 - Nem vonatkozik 7,3% 8,4% 7,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára nagyon fontos. 
Férfiak vannak többen, akik számára ez egyáltalán nem, vagy csak kissé fontos. 

 
22. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 

neme összes 
családi élet és munka összeegyeztetése 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 3,3% 10,2% 5,9% 
2 - Nem fontos 4,4% 5,6% 4,9% 
3 - Közepesen fontos 14,4% 19,4% 16,3% 
4 - Fontos 18,9% 13,0% 16,7% 
5 - Nagyon fontos 54,4% 49,1% 52,4% 

 

8 - Nem vonatkozik 4,4% 2,8% 3,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Hol van már az az idő, amikor minden vállalatnak volt óvodája és bölcsődéje. Ma az emberek 
32%-a gondolja úgy, hogy ez fontos vagy nagyon fontos. A többiek -úgy gondoljuk- a 
lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják szükségesnek. 
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23. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 

neme összes 
vállalati gyermekintézmények 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 24,2% 30,2% 26,4% 
2 - Nem fontos 10,1% 7,5% 9,2% 
3 - Közepesen fontos 10,1% 17,0% 12,7% 
4 - Fontos 6,2% 7,5% 6,7% 
5 - Nagyon fontos 28,7% 19,8% 25,4% 

 

8 - Nem vonatkozik 20,8% 17,9% 19,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Csongrád megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 26, a nettó bére 
18%-kal magasabb, mint a nőké.  
 

24. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
nő 141329 98587 
férfi 189902 119504 
Összes 158395 106489 
Bérrés 26 18 
 
A nők 14, a férfiak 8%-át minimálbéren foglalkoztatják.  
A foglalkoztatási főcsoportok szerinti bér és bérrés elemzést nem tudjuk elvégezni az egyes 
csoportokba jutó kis elemszám miatt. 
Ahogy haladunk a magasabb iskolai végzettség felé úgy nő a bérrés. Emögött az iskolai 
végzettséggel növekedő magasabb jövedelem húzódik meg. Magasabb jövedelmi 
kategóriákban a férfiak jobb érdekérvényesítők, mint a nők. A bérrés a legalacsonyabb a 
minimálbérhez közeli tartományokban fizetett 8 általánost végzett foglalkozási csoportban. 
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25. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

Iskolai végzettség neme Ft/hó 
nő 70778 
férfi 71600 Max. 8 ált. 
Bérrés, % 1 
nő 70888 
férfi 86154 Szakmunkásképző 
Bérrés, % 18 
nő 94986 
férfi 111078 Érettségi 
Bérrés, % 14 
nő 130440 
férfi 171586 Főiskola, egyetem 
Bérrés,% 24 
nő 98587 
férfi 119504 Összes 
Bérrés,% 18 

 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a 13. 
havi bér. Ezt követi a jutalom majd a jutalom.  
 

26. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszak 
pótlékot 
kapott 

Túlóra 
pótlékot 
kapott 

Jutalmat 
kapott 

Veszélyességi 
pótlékot 
kapott 

nő 16% 26% 38% 1% 
férfi 29% 30% 32% 5% 
Összes 21% 28% 36% 3% 
 

neme 
Borra- 
valók Nyelvpótlék Célprémium Vezetői 

pótlék 
év végi 
jutalom 

13. 
havi bér 

nő 3% 4% 7% 5% 25% 58% 
férfi 9% 4% 10% 11% 26% 41% 
Összes 5% 4% 8% 7% 25% 51% 
 
Az étkezési hozzájárulások mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt 
követi a mobil telefon és az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás, de ezek csak mintegy 
egy ötödét teszik ki az étkezési hozzájárulásnak. 
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27. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme osztalék részesedés részvény 
juttatás egyéb 

nő 2% 0% 1% 11% 
férfi 4% 1% 1% 18% 
Összes 3% 0% 1% 14% 
 

neme 

vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
mobiltelefon 

nő 5% 15% 19% 18% 
férfi 16% 26% 36% 33% 
Összes 9% 19% 26% 23% 
 
 

neme 
otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 
nő 1% 12% 85% 
férfi 5% 18% 76% 
Összes 2% 14% 82% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 1% 5% 5% 19% 14% 
férfi 6% 4% 4% 22% 21% 
Összes 3% 5% 5% 20% 17% 
 
Egy-öt százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg 
munkabérüket, a többieknél ez nem volt gond. 
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Csongrád megye 
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Fejér megye 
 
A Fejér megyében összegyűjtött minta nagysága 595 válaszból áll, amelyből 325 nő és 270 
férfi van. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A közszférában nagyobb arányban 
vannak jelen a nők, mint a férfiak. A nonprofit szektor igen kis arányban van képviselve a 
mintában. 
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 

neme összes 
Hol van a munkahelye 

nő férfi  
versenyszférában 73,8% 94,3% 83,1% 
közszférában 23,1% 4,2% 14,5% 

 

nonprofit szektorban 3,1% 1,5% 2,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
A nők többsége szellemi adminisztratív munkakörökben dolgozik, a férfiak pedig többségben 
fizikai munkások. A vezetői pozíciókból való részesedése a nők esetében alacsonyabb, mint a 
férfiaké.  
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen, % 

neme összes státusza munkahelyén 
nő férfi  

 fizikai munkás 40,1% 71,1% 54,2% 
  szellemi, adminisztratív 46,6% 16,7% 33,0% 
  vezető 5,9% 6,7% 6,2% 
  egyéb 7,4% 5,6% 6,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők az egyéb felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozásokban vannak leginkább képviselve, a férfiak pedig az ipari 
és építőipari jellegű foglalkozásokban.  
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 

neme összes  
nő férfi  

Egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások 32,4% 10,0% 22,2% 

Ipari és építőipari foglalkozások 21,0% 38,7% 29,1% 

 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. 
 
A női csoportban legtöbben az iparban dolgoznak, majd ezt követi a szolgáltatás. A férfiak 
szintén az iparban dolgoznak több, mint felerészben, de részvételük ezt követően hasonló 
arányú a mezőgazdaságban és a szolgáltatásban.  

4. sz. táblázat A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 

neme összes 
szektor 

nő férfi  
ipar 53,7% 56,1% 54,8% 
mezőgazdaság 7,7% 20,3% 13,4% 

 

szolgáltatás 38,6% 23,6% 31,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
Kormegoszlás tekintetében Fejér megyében a nők esetében kiugró a 40-45 és a 50-55 évesek 
aránya.. Mindkét nemben a legkevésbé képviselt korosztály a 18-24 éveseké. 
  
A nők esetében kiemelkedő az érettségizettek aránya, majd azt követi a felsőfokú 
végzettségűeké. A férfiaknál a szakmunkások vannak a legtöbben. 
 
A Fejér megyei minta 96%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez. A fennmaradó rész 
leginkább roma és német származásúnak vallotta magát. 
 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők 
között vannak többen az elváltak a férfiak között az egyedülállók, emlékezzünk, a férfi minta 
kissé fiatalabb. 
 

6. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
családi állapot neme összes 

  nő férfi  
 házas 57,1% 70,7% 63,3% 
  özvegy 4,9% 0,4% 2,9% 
  elvált 19,4% 12,2% 16,2% 
  egyedülálló 18,5% 16,7% 17,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya, ahol a férfiak aránya feltehetően a fiatalabb koruk 
miatt magasabb.  

7. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
   nő  férfi 
 partnerével  67  80 
 gyermekkel  61  51 
 unokával  3  3 
 szülőkkel  15  19 
 nagyszülőkkel  1  2 
 egyedül  7  5 
 nem családtagokkal  1  0 
 testvérrel  6  3 
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 79, a férfiak 75%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az elvált nők között magasabb a gyermekesek 
aránya, mint az elvált férfiaknál, és az egyedülállók közül is a nők vállalkoznak inkább a 
gyermekvállalásra. 
 

8. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
családi állapot 

neme 
  

 Van-e  
gyermeke 
  házas özvegy elvált 

Egyedül 
álló 

nő  Nincs 9,8% 25,0% 11,5% 76,1% 
    Van 90,2% 75,0% 88,5% 23,9% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  Nincs 12,6%   25,0% 88,9% 
    Van 87,4% 100,0% 75,0% 11,1% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A munkaviszony a nők 94, a férfiak 98%-ánál határozatlan idejű. A nők 8%-át a férfiak 3%-át 
foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 54, a férfiak 61%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 16, a férfiak 15%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton lett 
lekérdezve. 
 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A kivastagított sorok azok, amelyekben minimum 60 
elem van. Ezeket elemezzük. 
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A cégek 62%-ában van 38%-ában nincs kollektív szerződés. Az 100-250 főt foglalkoztató 
körben találtuk a legtöbb kollektív szerződés hatálya alatt dolgozó munkahelyet, a 
szakszervezetek hagyományos bázisán. 

9. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés összes 
vállalatánál foglalkoztatottak 

nincs van  
alkalmazott nélküli 
önfoglalkoztató 1,9%   0,5% 

tíznél kevesebb 14,7% 1,5% 5,2% 
10-20 3,8% 1,2% 2,0% 
20-50 17,3% 6,5% 9,5% 
50-100 4,5% 8,2% 7,2% 
100-250 25,0% 26,4% 26,0% 
250-500 17,9% 15,7% 16,3% 
500-1000 3,2% 6,2% 5,4% 
1000-2000 10,3% 2,2% 4,5% 
2000-5000 1,3% 23,9% 17,6% 

 

5000-nél több   8,2% 5,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 100-250 főt foglalkoztató cégeknél. 
 

A szakszervezeti képviselet a 100-250 főt foglalkoztató vállalati körben koncentrálódik. 
Szakszervezet a vállalatok 86%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 68%-a 
számolt be. Üzemi tanácsok is abban a vállalati körben vannak, ahol szakszervezetek. A két 
testület mögött a szervezett munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő vállalati 
vezetés húzódik meg. Ahol van vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is 
érzékelhető a vállalati vezetésre, legalábbis a dolgozók így látják. Célszerű tehát minél inkább 
harcolni azért, hogy a szakszervezetek ne kerüljenek a vállalaton kívülre. 
 

10. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és vállalati méret 

 vállalatánál foglalkoztatottak 
vállalatánál van 
szakszervezeti 
képviselet 

A szakszervezetnek 
befolyása van a vállalat 
vezetésére 

 alkalmazott nélküli 
önfoglalkoztató     

  tíznél kevesebb 3,4% 2,0% 
  10-20 0,9% 1,0% 
  20-50 8,8% 7,2% 
  50-100 6,8% 7,8% 
  100-250 31,6% 24,2% 
  250-500 18,8% 21,2% 
  500-1000 5,3% 4,6% 
  1000-2000 4,5% 4,9% 
  2000-5000 12,8% 17,0% 
  5000-nél több 7,1% 10,1% 
összes 100,0% 100,0% 
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A legtöbb elbocsátás a 10-20 és az 500-1000 főt foglalkoztatóknál volt. Legstabilabb Az 50-
100 főt foglalkoztatók alkalmazotti köre. 
 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
 
A nők 61%-a, a férfiak 65%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek. Az ennél többszöri munkanélküliség már ritkán fordult elő. 

 

11 sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes  Hányszor volt munka nélkül 
 (legalább három hónapig) 
  nő férfi  
 0 60,6% 65,3% 62,7% 
  1 34,6% 25,0% 30,3% 
  2 3,4% 5,5% 4,4% 
  3 0,3% 4,2% 2,1% 
  4 0,3%   0,2% 
  5 0,3%   0,2% 
  6 0,3%   0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerő piac 
rugalmasságára utal. Nemi jelleg nem fedezhető fel a munkahely-változtatások mögött. 
 

12. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 

neme összes 
Hányszor változtatott munkahelyet  

nő férfi  
  20,4% 29,2% 24,4% 
1 17,6% 12,5% 15,3% 
2 23,1% 15,1% 19,5% 
3 17,0% 15,5% 16,3% 
4 10,8% 14,4% 12,4% 
5 5,9% 6,3% 6,1% 

 

6 és több 5,2% 7,0% 6,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni, de sokan fordulnak a Munkaügyi Központhoz is. Sokan keresnek még napilapokban állást, és 
a relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük 
a vállalati honlapokon való keresést is. Az intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a 
munkaügyi központokon kívül, nagyon elenyésző.  

 
 



106 

13. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 67 76 
Interneten keresztül 35 25 
Munkaügyi központhoz fordul 42 54 
Vállalati honlapokon keres 8 9 
Újságokban keres 63 74 
Szaklapokban keres 5 4 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 5 2 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0 0 
Önéletrajzot küld 38 21 
Telefonon próbálkozik 23 14 
Másként 4 5 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A legtöbben egy munkahelyet töltenek be a 
jelenlegi munkahelyükön, de nem ritka a kettő, sőt a három munkakör sem. 

14. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 

neme összes 
Hány munkaköre volt 

nő férfi  
1 51,4% 51,1% 51,3% 
2 28,1% 26,7% 27,5% 
3 13,1% 11,5% 12,3% 
4 5,8% 4,6% 5,2% 
5 1,3% 3,4% 2,3% 
6   2,3% 1,0% 
10   0,4% 0,2% 

 

11 0,3%   0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 23%-a a férfiak 18%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 55 és a férfiak 
60%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 34%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 15, a férfiak 33%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, többen, mint ahányan fizetésemelést kaptak. Magas az aránya 
azoknak is, akik egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
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15. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 

neme összes 
 Képesítések javították-e esélyeit 

nő férfi  
nem változott 40,2% 26,8% 34,4% 
igen, fizetésemelést kaptam 

16,7% 13,9% 15,5% 

igen, más munkát találtam 
14,7% 33,0% 22,7% 

 

igen, egyéb módon 28,3% 26,3% 27,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 Mindkét nem esetében az érettségizettek és a felsőfokú iskolát végzettek körében találjuk a 
legnagyobb ösztönzést új képesítés megszerzésére. A férfiaknál a 8 általánost végzetteknél is 
nagy a továbbtanulási hajlandóság. 
 

16. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség 
 neme 
  

Más képesítést 
szerzett 
  Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola,  

egyetem 
nő  nem 83,0% 64,9% 28,0% 35,7% 
    igen 17,0% 35,1% 72,0% 64,3% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 64,1% 44,2% 24,3% 29,3% 
    igen 35,9% 55,8% 75,7% 70,7% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik, főként a nőknél, a 
munkahely biztonsága miatti aggodalom is. 
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17. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája 
monoton 

Aggódom a munka-
helyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag 
fáradtan megy 

haza 

nő 3,96 2,22 3,82 2,92 3,20 
férfi 3,96 2,06 3,41 2,42 3,27 
összes 3,96 2,15 3,64 2,69 3,23 
 

neme 

Szellemileg 
fáradtan megy 

haza 

Maga szervezi 
meg teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre 
ártalmas 

munkakörülmé-
nyek 

Veszélyes 
munka- 

körülmények 

nő 3,84 3,20 3,60 2,23 2,03 
férfi 3,21 2,81 2,97 2,21 2,44 
összes 3,56 3,02 3,31 2,22 2,21 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy a nem tud megebédelni, és 
hogy nincs megfelelő munka. 
 

18. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,68 3,30 3,97 
férfi 2,15 2,85 3,55 
összes 2,44 3,09 3,78 
 

neme 

szorosak a 
határidők 

főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

munkaideje 
ütközik 
családi 

elfoglaltságával 

nincs megfelelő 
munka 

nő 4,62 2,98 3,18 2,33 
férfi 3,86 2,51 2,78 2,16 
összes 4,27 2,77 3,00 2,25 
 
 
A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére.  
 

19. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 

 Neme nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl több mint 
két óráig 

 Nő 0,3% 78,0% 17,3% 4,3%   
  férfi 1,1% 84,5% 11,8% 2,2% 0,4% 
összes 0,7% 81,0% 14,8% 3,4% 0,2% 
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A nők elsősorban biciklivel, busszal és autóval közlekednek. A férfiak kiemelkedő mértékben 
autóval jutnak el a munkahelyükre, majd busszal. 
 

20. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 23 37 
biciklivel 8 13 
motorbiciklivel 1 4 
busszal, villamossal 48 26 
vonattal 2 2 
gyalog 28 16 
céges busszal 15 17 
otthon dolgozás 0 0 
egyéb módon 1 3 
A válaszadók közül a nők 60%-a a férfiak 46%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva. 
  

21. A jó munkahelyi kollektíva, % 

 jó munkatársak neme összes 

  nő férfi nő 
 1 - Egyáltalán nem fontos 0,9% 1,1% 1,0%
  2 - Nem fontos 2,8% 3,0% 2,9%
  3 - Közepesen fontos 15,8% 13,2% 14,6%
  4 - Fontos 20,7% 37,0% 28,1%
  5 - Nagyon fontos 55,7% 43,8% 50,3%
  8 - Nem vonatkozik 4,0% 1,9% 3,1%
összes 100,0% 100,0% 100,0%
 
A lakóhelytől való távolságra meglehetősen érzékenyek az emberek ebben a megyében. 
Annak ellenére, hogy az átlagos utazási idő nem hosszú.  
 

22. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság. % 

neme összes a lakóhelytől való távolság 
  nő férfi nő 
 1 - Egyáltalán nem fontos 3,1% 3,4% 3,2%
  2 - Nem fontos 2,8% 5,7% 4,1%
  3 - Közepesen fontos 16,1% 43,8% 28,6%
  4 - Fontos 24,1% 14,7% 19,9%
  5 - Nagyon fontos 50,2% 28,7% 40,5%
  8 - Nem vonatkozik 3,7% 3,8% 3,7%
összes 100,0% 100,0% 100,0%
 
A rugalmas munkaidőt a nők 53%-a a férfiak 52%-a tartja fontosnak és nagyon fontosnak. 
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23. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 

neme összes rugalmas munkaidő  
nő férfi nő 

 1 - Egyáltalán nem fontos 14,6% 20,0% 17,1% 
  2 - Nem fontos 14,6% 26,0% 19,8% 
  3 - Közepesen fontos 16,2% 15,8% 16,0% 
  4 - Fontos 15,6% 14,7% 15,2% 
  5 - Nagyon fontos 23,1% 11,7% 17,9% 
  8 - Nem vonatkozik 15,9% 11,7% 14,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét a nők fontosabbnak tartják, mint a férfiak.  

24. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 

neme összes továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 6,9% 20,0% 12,8% 
  2 - Nem fontos 16,8% 27,2% 21,5% 
  3 - Közepesen fontos 20,2% 13,6% 17,2% 
  4 - Fontos 18,7% 13,6% 16,4% 
  5 - Nagyon fontos 29,0% 21,1% 25,4% 
  8 - Nem vonatkozik 8,4% 4,5% 6,7% 

A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem. A nők érzékenyebbek ebben a kérdésben. 
 

25. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 

neme összes családi élet és munka összeegyeztetése  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 4,3% 8,3% 6,1% 
  2 - Nem fontos 6,8% 23,3% 14,3% 
  3 - Közepesen fontos 12,4% 17,3% 14,6% 
  4 - Fontos 14,9% 11,3% 13,3% 
  5 - Nagyon fontos 57,1% 34,2% 46,8% 
  8 - Nem vonatkozik 4,3% 5,6% 4,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők és férfiak 43%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy 
nagyon fontos. 26-31%-uk szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők -úgy 
gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják 
szükségesnek. 
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26. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 

neme összes  vállalati gyermekintézmények 
  nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 24,8% 30,0% 27,1% 
  2 - Nem fontos 7,5% 10,3% 8,8% 
  3 - Közepesen fontos 10,7% 12,2% 11,3% 
  4 - Fontos 10,0% 8,7% 9,5% 
  5 - Nagyon fontos 21,0% 15,6% 18,6% 
  8 - Nem vonatkozik 26,0% 23,2% 24,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A fejér megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 13, a nettó bére 
11%-kal magasabb, mint a nőké. A nők 8 és a férfiak 3%-át minimálbéren foglalkoztatják 
 

27. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 131512 90515 
férfi 150605 101416 
Összes 140427 95613 
Bérrés,% 13 11 
 
 
Két foglalkozási főcsoportban találtunk elegendő számú választ az elemzéshez. Az egyéb 
felsőfokú vagy középfokú foglalkozások esetében a 23%-os bérrés jóval az átlag felett van. A 
másik csoportban az ipari és építőipari foglalkozások csoportjában a nők bére magasabb 6%-
kal, mint a férfiaké. Ezekben a foglalkozásokban a nők magasabb munkahelyi pozíciókban 
lehetnek, és ez indokolja a magasabb bérüket. 

28. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 

 neme nettó bér 
nő 95507,32
férfi 117146,2

Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
 igénylő foglalkozások 
  Bérrés,% 18

nő 80272,23
férfi 97270,48
összes 91563,93

Ipari és építőipari foglalkozások  
  

Bérrés,% -6
nő 90515,08
férfi 101415,9összes 

  
Bérrés,% 11

 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
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Legmagasabb bérrést a főiskolát egyetemet végzettek csoportjában és a férfiak dominálta 
szakmunkásképző csoportban találtuk. Az elsőt a magasabb jövedelmi lehetőség magyarázza, 
a másikat a férfi túlsúly a munkahelyen. 
 

29. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint,% 

Iskolai végzettség neme Mean 
Max. 8 ált. nő 69612,23 
 férfi 75711,85 
 Bérrés,% 8 
Szakmunkásképző nő 74674,24 
 férfi 91017,58 
 Bérrés,% 18 
Érettségi nő 92291,31 
 férfi 104839,4 
 Bérrés,% 12 
Főiskola, egyetem nő 118555,4 
 férfi 153150,8 
 Bérrés,% 23 
Összes nő 90515,08 
 férfi 101415,9 
 Bérrés,% 11 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a 13. 
havi bér és a jutalom. 
 

30. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 
Műszakpótlékot 

kapott 
Túlórapótlékot 

kapott jutalmat kapott Veszélyességi 
pótlékot kapott 

Borra- 
valók 

nő 37% 37% 32% 6% 2% 
férfi 58% 46% 25% 3% 3% 
összes 46% 41% 29% 4% 2% 

 

neme 
nyelvpótlék célprémium vezetői pótlék év végi jutalom 13.havi bér 

nő 1% 2% 3% 19% 32% 
férfi 0% 6% 4% 13% 24% 
összes 1% 4% 3% 16% 28% 

 
 
Az étkezési hozzájárulás mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt követi 
az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás és önkéntes egészségbiztosítási hozzájárulás, de 
ezek jócskán lemaradnak az étkezési hozzájárulás mögött. Vállalati kocsit inkább férfiak 
kapnak, tömegközlekedési bérletet pedig a nők. 
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31. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 
neme osztalék részesedés részvényjuttatás egyéb 
nő 0% 0% 1% 10% 
férfi 1% 0% 3% 20% 
Összes 1% 0% 2% 15% 
 

neme 

vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 6% 35% 20% 
férfi 18% 27% 33% 
Összes 12% 31% 26% 
 

neme mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 7% 0% 31% 90% 
férfi 19% 0% 17% 90% 
Összes 13% 0% 24% 90% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 1% 15% 5% 9% 6% 
férfi 3% 5% 5% 9% 4% 
Összes 2% 11% 5% 9% 5% 
 
Öt százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg munkabérüket, a 
többieknél ez nem volt gond. 
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Fejér megye 
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Győr-Moson-Sopron megye 
 
A Győr-Moson-Sopron megyében összegyűjtött minta nagysága 220 válaszból áll, amelyből 
130 nő és 90 férfi van. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A közszférában nagyobb arányban 
vannak jelen a nők, mint a férfiak. A nonprofit szektor igen kis arányban van képviselve a 
mintában. 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 

neme Összes 
Hol van a munkahelye 

nő férfi  
versenyszférában 66,7% 78,4% 71,5% 
közszférában 28,6% 17,0% 23,8% 

 

nonprofit szektorban 4,8% 4,5% 4,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
A nők többsége szellemi adminisztratív munkakörökben dolgozik, a férfiak pedig többségben 
fizikai munkások. A vezetői pozíciókból való részesedése a férfiaknál magasabb, mint a 
nőknél. 
 

2. sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, % 
státusza munkahelyén neme összes 

  nő férfi  
 fizikai munkás 37,7% 61,1% 47,3% 
  szellemi, adminisztratív 55,4% 21,1% 41,4% 
  vezető 6,2% 15,6% 10,0% 
  egyéb 0,8% 2,2% 1,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A foglalkozási főcsoportokat nem tudjuk nemek szerint elemezni, mert egyik csoportban sincs 
legalább 60 válasz.  
 
A női csoportban legtöbben a szolgáltatásban dolgoznak, majd ezt követi az ipar. A férfiak 

majdnem egyenlő arányban vesznek részt az iparban és a szolgáltatásban. A mintában a 

mezőgazdaság alacsony részaránnyal van képviselve. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 

neme összes szektor  
nő férfi  

 egyéb 0,8% 3,3% 1,8% 
  ipar 23,8% 43,3% 31,8% 
  mezőgazdaság 3,1% 4,4% 3,6% 
  szolgáltatás 72,3% 48,9% 62,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A kormegoszlást nem elemezzük nemenként, mert kevés az elemszám.  A mintában kiugró az 
50-55 évesek részvétele, majd ezt követik a 35-39 évesek csoportja. 
 
A nők esetében kiemelkedő az érettségizettek aránya, majd azt követi a felsőfokú 
végzettségűeké. A férfiaknál a szakmunkások vannak a legtöbben. 
 
A Győr-Moson-Sopron megyei minta 97%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez. A 
fennmaradó rész leginkább roma és német származásúnak vallotta magát. 
 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők 
között vannak többen az elváltak.  
 

4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 

neme összes 
családi állapot 

nő férfi  
házas 61,5% 74,4% 66,8% 
özvegy 6,2%   3,6% 
elvált 12,3% 5,6% 9,5% 

 

egyedülálló 20,0% 20,0% 20,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya, akik feltehetően a még nem önállósodott, de már 
dolgozó fiatalok köréből kerülnek ki. 
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
  nő férfi 
partnerével 65 74 
gyermekkel 59 61 
unokával 2 1 
szülőkkel 19 20 
nagyszülőkkel 1 - 
egyedül 9 11 
nem családtagokkal 2 - 
testvérrel 3 2 
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 79, a férfiak 73%-ának van. 
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A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az elvált nők között magasabb a gyermekesek 
aránya, mint az elvált férfiaknál, és az egyedülállók közül is a nők vállalkoznak inkább a 
gyermekvállalásra. 

 
6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 

családi állapot 
neme 
  

Van-e gyereke  
házas özvegy elvált 

Egyedül 
álló 

nő  Nincs 7,5% 25,0% 13,3% 84,2% 
    Van 92,5% 75,0% 86,7% 15,8% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  Nincs 7,6%   40,0% 94,4% 
    Van 92,4%   60,0% 5,6% 
  összes 100,0%   100,0% 100,0% 
 
 
A munkaviszony a nők 92, a férfiak 94%-ánál határozatlan idejű. A nők 21%-át a férfiak 
14%-át foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 52, a férfiak 30%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 11, a férfiak 9%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a mintát szakszervezeti hálózat segítségével 
kérdeztük. 
 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A vállalati méret szerinti elemzést sem tudjuk 
elvégezni, mert nincs 60 elemnél több választ egyetlen kategóriában sem. 
 
A cégek 63%-ában van 37%-ában nincs kollektív szerződés. 11%-ukban ágazati kollektív 
szerződés, 43%-ukban vállalati kollektív szerződés hatálya alatt dolgoznak. A válaszadók 
45%-a nem tudja, hogy van-e kollektív szerződés a cégnél, ahol dolgoznak.  
Miután a kollektív szerződés minden dolgozóra kiterjed, nemcsak a szakszervezeti tagokra, 
ennek a ténynek jóval nagyobb publicitást kellene kapni. 
 
A szakszervezeti képviselet a vállalatok 63%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 34%-
a számolt be. A két testület mögött a szervezett munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő 
vállalati vezetés húzódik meg. A válaszadók 27%-a szerint van a szakszervezetnek befolyása a 
vállalati vezetésre. A vállalatok felénél voltak elbocsátások az elmúlt évben. 

 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 71%-a, a férfiak 67%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek. Az ennél többszöri munkanélküliség már ritkán fordult elő. 
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7. sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes Hányszor volt munka nélkül 
 (legalább három hónapig) nő férfi  

0 71,0% 62,2% 67,2% 
1 16,8% 20,7% 18,5% 
2 10,3% 12,2% 11,1% 
3 1,9% 1,2% 1,6% 
4   2,4% 1,1% 

 

5   1,2% 0,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Legtöbben két munkahelyet tudnak maguk mögött. 
 

8. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 

összes Hányszor változtatott munkahelyet  
 

  0 18,2% 
  1 16,8% 
  2 23,6% 
  3 17,3% 
  4 10,9% 
  5 6,8% 
  6 és többször 6,4% 

A sokan a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát keresni, 
de sokan fordulnak a Munkaügyi Központhoz is. Legtöbben a napilapokban keresnek állást, és a 
relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a 
vállalati honlapokon való keresést is. Az intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a 
munkaügyi központokon kívül, nagyon elenyésző.  

 
9. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 70 66 
Interneten keresztül 22 11 
Munkaügyi központhoz fordul 50 56 
Vállalati honlapokon keres 3 7 
Újságokban keres 71 78 
Szaklapokban keres 4 4 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 6 7 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 2 1 
Önéletrajzot küld 22 23 
Telefonon próbálkozik 19 16 
Másként 2 1 
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3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A nők 60, a férfiak 64%-ának csak egy 
munkaköre volt a jelenlegi foglalkoztatójánál. A négy vagy annál több munkakör betöltése 
viszont elenyésző. 

 
10. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 

Hány munkaköre volt? neme összes 

  nő férfi  
 1 60,0% 64,4% 61,8% 
  2 15,2% 17,2% 16,0% 
  3 16,8% 10,3% 14,2% 
  4 3,2% 4,6% 3,8% 
  5 1,6% 2,3% 1,9% 
  6 0,8% 1,1% 0,9% 
  7 0,8%   0,5% 
  8 1,6%   0,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 23%-a a férfiak 16%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 67 és a férfiak 
44%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 42%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, 16%-uk ezt követően fizetésemelést kapott, viszont 12% arra használta 
fel új ismereteit, hogy munkahelyet változtasson. Magas az aránya azoknak is, akik egyéb 
módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
 

11. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 

összes Képesítések javították-e esélyeit 
 

 nem változott 41,5% 
  igen, fizetésemelést kaptam 

15,6% 

  igen, más munkát találtam 
12,6% 

  igen, egyéb módon 30,4% 
összes 100,0% 
 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 

 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
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változatos, ámde szellemileg és fizikailag fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és 
veszélyes munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik, főként a nőknél 
a munkahely biztonsága miatti aggodalom is. 
 

12. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája 
változatos 

Munkája 
monoton 

Aggódom a munka- 
helyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag 
fáradtan megy 

haza 

nő 3,96 2,40 3,57 3,04 3,44 
férfi 3,80 2,24 3,28 2,80 3,90 
összes 3,89 2,33 3,45 2,94 3,64 
 

neme 

Szellemileg 
fáradtan megy 

haza 

Maga 
szervezi 

meg 
teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre 
ártalmas 

munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények

nő 3,76 2,94 3,73 2,25 1,73 
férfi 3,51 2,93 3,41 2,07 2,12 
összes 3,65 2,93 3,60 2,17 1,90 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs megfelelő munka. 

 
13. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan 
kell elvégeznie valamit 

nő 3,46 3,26 3,86 
férfi 2,82 3,33 3,92 
összes 3,19 3,29 3,89 
 

nő főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

munkaideje ütközik 
családi elfoglaltságával nincs megfelelő munka 

férfi 2,45 3,03 1,85 
összes 2,95 3,16 2,12 
nő 2,66 3,09 1,96 

A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére.  
 

14. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 

 neme nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl 

 nő 2,3% 74,6% 17,7% 5,4% 
  férfi 2,2% 66,7% 27,8% 3,3% 
összes 2,3% 71,4% 21,8% 4,5% 
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A nők elsősorban busszal, gyalog biciklivel, és autóval közlekednek. A férfiak kiemelkedő 
mértékben autóval jutnak el a munkahelyükre, majd busszal. 
 

15. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 27 45 
biciklivel 25 21 
motorbiciklivel 0 8 
busszal, villamossal 53 24 
vonattal 0 2 
gyalog 29 14 
céges busszal 2 8 
otthon dolgozás 0 0 
egyéb módon 1 1 
 
Nemtől függetlenül az emberek nagy többsége elégedett a munkája mennyiségével. Akik 
nem, azok inkább túlterheltnek érzik magukat. 
 

16. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni neme összes 

  nő férfi  
 nem, elégedett vagyok 73,8% 75,6% 74,5% 
  kevesebbet szeretnék dolgozni 

24,6% 21,1% 23,2% 

  többet szeretnék dolgozni 1,5% 3,3% 2,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A válaszadók közül a férfiak és a nők 90%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva. A nők egy kissé érzékenyebben a jó munkahelyi légkörre. 
 

17. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
jó munkatársak neme összes 

  nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 0,8%   0,5% 
  2 - Nem fontos   1,2% 0,5% 
  3 - Közepesen fontos 5,8% 9,5% 7,3% 
  4 - Fontos 17,4% 25,0% 20,5% 
  5 - Nagyon fontos 75,2% 61,9% 69,8% 
  8 - Nem vonatkozik 0,8% 2,4% 1,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságra meglehetősen érzékenyek az emberek ebben a megyében. 
Annak ellenére, hogy az átlagos utazási idő nem hosszú.  
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17. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
 a lakóhelytől való távolság neme összes 

  nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 2,5% 4,7% 3,4% 
  2 - Nem fontos   3,5% 1,5% 
  3 - Közepesen fontos 15,8% 22,1% 18,4% 
  4 - Fontos 20,8% 24,4% 22,3% 
  5 - Nagyon fontos 57,5% 44,2% 51,9% 
  8 - Nem vonatkozik 3,3% 1,2% 2,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A rugalmas munkaidőt a nők 43%-a a férfiak 44%-a tartja fontosnak és nagyon fontosnak.  
 

19. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
rugalmas munkaidő neme összes 

  nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 22,8% 19,0% 21,2% 
  2 - Nem fontos 13,2% 17,9% 15,2% 
  3 - Közepesen fontos 14,9% 14,3% 14,6% 
  4 - Fontos 16,7% 19,0% 17,7% 
  5 - Nagyon fontos 27,2% 27,4% 27,3% 
  8 - Nem vonatkozik 5,3% 2,4% 4,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A továbbképzés lehetőségét az emberek nagyobb részben tartják fontosnak és nagyon 
fontosnak, mint nem, de különbség a két csoport között nem nagy. A férfiak között többen 
utasítják el a továbbképzési lehetőséget. 

20. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 

neme összes továbbképzési lehetőségek 
  nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 10,9% 16,9% 13,5% 
  2 - Nem fontos 17,3% 16,9% 17,1% 
  3 - Közepesen fontos 24,5% 19,3% 22,3% 
  4 - Fontos 14,5% 18,1% 16,1% 
  5 - Nagyon fontos 27,3% 27,7% 27,5% 
  8 - Nem vonatkozik 5,5% 1,2% 3,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem. A nők érzékenyebbek ebben a kérdésben. 
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21. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 

neme összes családi élet és munka összeegyeztetése 
  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 0,9% 1,2% 1,0% 
  2 - Nem fontos 4,3% 3,6% 4,0% 
  3 - Közepesen fontos 15,4% 26,5% 20,0% 
  4 - Fontos 23,9% 31,3% 27,0% 
  5 - Nagyon fontos 55,6% 37,3% 48,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők és férfiak 35%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy 
nagyon fontos. 30-25%-uk szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők -úgy 
gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják 
szükségesnek. 

22. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 

neme Összes vállalati gyermekintézmények  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 30,6% 25,3% 28,4% 
  2 - Nem fontos 5,4% 13,3% 8,8% 
  3 - Közepesen fontos 10,8% 13,3% 11,9% 
  4 - Fontos 10,8% 18,1% 13,9% 
  5 - Nagyon fontos 26,1% 15,7% 21,6% 
  8 - Nem vonatkozik 16,2% 14,5% 15,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Győr-Moson-Sopron megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 17, 
a nettó bére 20%-kal magasabb, mint a nőké. A nők 20 és a férfiak 14%-át minimálbéren 
foglalkoztatják 
 

23. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 123474 86116 
férfi 149579 107198 
Összes 134115 94677 
Bérrés,% 17 20 
 
 
Az érettségizettek körében a bérrés a női és férfi bérek között jócskán az átlag felett alakult. 
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23. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint,% 

Iskolai végzettség neme Mean 
Érettségi nő 82794,49 
 férfi 120231,4 
 Bérrés,% 31 
Összes nő 86115,73 
 férfi 107198,3 
 Bérrés,% 20 
Megjegyzés: Csak azt a kategóriát elemeztük, ahol minimálisan 60 válasz van. 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a 13. 
havi bér és a jutalom. 

 
25. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

Neme 
 

Műszak 
pótlékot kapott 

Túlóra 
pótlékot kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 19% 15% 38% 2% 
férfi 36% 38% 37% 3% 
összes 26% 24% 38% 2% 
 

Neme 
 

Borra- 
valók 

Nyelv 
pótlék Célprémium Vezetői 

pótlék 
év végi 
jutalom 

13. 
havi bér 

nő 2% 2% 1% 2% 22% 33% 
férfi 2% 1% 8% 9% 29% 31% 
összes 2% 1% 4% 5% 25% 32% 
 
Az étkezési hozzájárulás mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt követi 
az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás és önkéntes egészségbiztosítási hozzájárulás, de 
ezek jócskán lemaradnak az étkezési hozzájárulás mögött. Sokan kapnak ruhapénzt is. Kocsit 
és mobilt inkább férfiak kapnak. 
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26. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 
neme osztalék részesedés részvényjuttatás egyéb 
nő 3% 0% 0% 6% 
férfi 4% 0% 0% 10% 
Összes 4% 0% 0% 8% 
 

neme 
vállalati kocsi, 

km pénz 
önkéntes egészségbiztosítási 

hozzájárulás 
önkéntes nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 6% 12% 31% 
férfi 24% 23% 31% 
Összes 14% 16% 31% 
 
 
 

neme mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési- 
hozzájárulás 

nő 8% 0% 18% 75% 

férfi 20% 1% 11% 80% 

Összes 13% 0% 15% 77% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj-  
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 0% 1% 2% 18% 11% 
férfi 2% 3% 1% 19% 8% 
Összes 1% 2% 1% 19% 10% 
 
Két százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg munkabérüket, a 
többieknél ez nem volt gond. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Győr-Moson-Sopron megye 
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Hajdú-Bihar megye 
 
A Hajdú-Bihar megyében összegyűjtött minta nagysága 472 válaszból áll, amelyből 269 nő és 
203 férfi van. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A közszférában nagyobb arányban 
vannak jelen a nők, mint a férfiak. A nonprofit szektor igen kis arányban van képviselve a 
mintában. 
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 

neme összes Hol van a munkahelye  
nő férfi  

 versenyszférában 64,9% 79,3% 72,3% 
  közszférában 31,6% 19,1% 25,2% 
  nonprofit szektorban 3,5% 1,7% 2,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
A nők többsége szellemi adminisztratív munkakörökben dolgozik, a férfiak pedig többségben 
fizikai munkások. A vezetői pozíciókból való részesedése mindkét nemnek hasonlóan 
alacsony. 
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen, % 

neme összes státusza munkahelyén  
nő férfi  

 fizikai munkás 42,5% 61,4% 52,2% 
  szellemi, adminisztratív 47,8% 27,8% 37,5% 
  vezető 3,9% 3,7% 3,8% 
  egyéb 5,7% 7,1% 6,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a legtöbben nők és férfiak egyaránt a szolgáltatási 
jellegű foglalkozásokban dolgoznak. Ebben a csoportban hasonló arányban vannak képviselve 
a nők és férfiak. A felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozásokban és az 
egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozásokban a nők vannak 
túlsúlyban, az ipari és építőipari foglalkozásokban viszont a férfiak dominanciája figyelhető 
meg.  
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
neme összes   

  nő férfi  
  

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozás 15,3% 12,0% 13,6% 

  
Egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások 14,8% 13,2% 14,0% 

  
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 29,3% 32,2% 30,8% 

  
Ipari és építőipari foglalkozások 7,0% 21,9% 14,6% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. 
 
A szolgáltatás mindkét nem foglalkoztatása szempontjából túlsúlyos. A mezőgazdaság 

viszont szinte nincs is jelen a mintában.  A minta 30%-a a szállítás, posta, távközlés ágazatban 

dolgozik.  
 

4. sz. táblázat A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 

neme összes 
 szektor 

nő férfi  
 egyéb 0,4% 0,4% 0,4% 
ipar 13,0% 35,5% 24,6% 
mezőgazdaság   3,7% 1,9% 

 

szolgáltatás 86,5% 60,3% 73,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Kormegoszlás tekintetében Hajdú megyében a nők esetében kiugró a 45-49 és az 50-55 
évesek aránya.. A férfi minta fiatalabb, itt leginkább a 35-39 éves korosztály van képviselve. 
  
A nők esetében kiemelkedő az érettségizettek aránya, a többi kategória hasonlóan van 
képviselve. A férfiaknál a szakmunkások vannak a legtöbben, majd ezt követik az 
érettségizettek. 
 
A Hajdú megyei minta 96-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez. A fennmaradó rész 
leginkább roma származásúnak vallotta magát. 
 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők 
között egyaránt vannak elváltak és egyedülállók, a férfiak között az egyedülállók, 
emlékezzünk, a férfi minta kissé fiatalabb. 
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5. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 

neme összes családi állapot  
nő férfi  

 házas 69,9% 78,1% 74,1% 
  özvegy 3,9% 0,8% 2,3% 
  elvált 13,1% 3,3% 8,1% 
  egyedülálló 13,1% 17,8% 15,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya, ahol a férfiak aránya feltehetően a fiatalabb koruk 
miatt magasabb.  
 

6. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
   nő  férfi 
 partnerével  71  80 
 gyermekkel  64  57 
 unokával  4  2 
 szülőkkel  15  22 
 nagyszülőkkel  0  1 
 egyedül  8  7 
 nem családtagokkal  0  2 
 testvérrel  4  3 
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 83, a férfiak 77%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az egyedülállók közül a nők vállalkoznak inkább 
a gyermekvállalásra. 
 

7. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
családi állapot neme 

  
Van-e gyereke  

házas özvegy elvált egyedülálló 
nő  Nincs 7,5% 11,1% 6,7% 92,0% 
    Van 92,5% 88,9% 93,3% 8,0% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  Nincs 7,4%     97,6% 
    Van 92,6% 100,0% 100,0% 2,4% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munkaviszony a nők 88, a férfiak 94%-ánál határozatlan idejű. A nők 22%-át a férfiak 
17%-át foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 39, a férfiak 50%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 5, a férfiak 6%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton lett 
lekérdezve. 
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1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A kivastagított sorok azok, amelyekben minimum 60 
elem van. Ezeket elemezzük. 
 
A cégek 75%-ában van 25%-ában nincs kollektív szerződés. Az 100-250 főt foglalkoztató 
körben találtuk a legtöbb kollektív szerződés hatálya alatt dolgozó munkahelyet, a 
szakszervezetek hagyományos bázisán. Ahol nincs kollektív szerződés, az a mikro- és 
kisvállalatok terrénuma. 
 

8. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés összes 
vállalatánál foglalkoztatottak 

nincs van  
alkalmazott nélküli 
önfoglalkoztató 12,3%   3,0% 

tíznél kevesebb 37,7% 2,5% 11,2% 
10-20 17,0% 2,5% 6,0% 
20-50 7,5% 6,8% 7,0% 
50-100 16,0% 23,5% 21,6% 
100-250 6,6% 35,8% 28,6% 
250-500 0,9% 14,5% 11,2% 
500-1000 1,9% 8,0% 6,5% 
1000-2000   1,2% 0,9% 
2000-5000   1,5% 1,2% 

 

5000-nél több   3,7% 2,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 100-250 főt foglalkoztató cégeknél. 
 
A szakszervezeti képviselet a 100-250 főt foglalkoztató vállalati körben koncentrálódik. Szakszervezet 
a vállalatok 65%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 57%-a számolt be. Üzemi 
tanácsok is abban a vállalati körben vannak, ahol szakszervezetek. A szakszervezeti befolyást a 
vállalatok alacsonyabb szintűnek tartják, mint a szervezettséget. A válaszadók 41%-a szerint van 
befolyása a szakszervezetnek a vállalat vezetésére. A két testület mögött a szervezett munkaügyi 
kapcsolatok jelenléte és az együttműködő vállalati vezetés húzódik meg.  
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9. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és vállalati méret 

vállalatánál foglalkoztatottak vállalatánál van szakszervezeti képviselet 

  
 

  tíznél kevesebb 1,0% 
  10-20 2,6% 
  20-50 5,6% 
  50-100 23,6% 
  100-250 36,4% 
  250-500 15,1% 
  500-1000 9,2% 
  1000-2000 1,3% 
  2000-5000 1,6% 
  5000-nél több 3,6% 
összes 100,0% 
 
A vállalatok 61%-ánál voltak elbocsátások a múlt évben. A legtöbb elbocsátás az 50-100 és 
az 100-250 főt foglalkoztatóknál volt. Legstabilabb a tíznél kevesebb főt foglalkoztatók 
alkalmazotti köre. 
 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 60%-a, a férfiak 72%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek.  

 

10. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes Hányszor volt munka nélkül  
(legalább három hónapig) nő férfi  

0 60,4% 71,2% 66,1% 
1 27,9% 19,2% 23,3% 
2 9,1% 5,9% 7,5% 
3 2,5% 2,3% 2,4% 
4   0,5% 0,2% 
6   0,5% 0,2% 

 

8   0,5% 0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Nemi jelleg nem fedezhető fel a munkahely-változtatások mögött. 
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11. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 

neme összes 
Hányszor változtatott munkahelyet  

nő férfi  
0  31,7% 28,9% 30,3% 
1 13,5% 17,8% 15,7% 
2 21,3% 21,1% 21,2% 
3 19,1% 15,7% 17,4% 
4 10,0% 7,4% 8,7% 
5 1,7% 3,3% 2,5% 

 

6 és több 2,6% 5,8% 4,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni, de sokan fordulnak a Munkaügyi Központhoz is. Sokan keresnek még napilapokban állást, és 
a relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük 
a vállalati honlapokon való keresést is. Az intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a 
munkaügyi központokon kívül, nagyon elenyésző.  

 
12. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai,% 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 76 76 
Interneten keresztül 40 38 
Munkaügyi központhoz fordul 58 52 
Vállalati honlapokon keres 30 23 
Újságokban keres 66 57 
Szaklapokban keres 9 5 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 7 7 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 2 1 
Önéletrajzot küld 22 19 
Telefonon próbálkozik 33 34 
Másként 1 3 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok, a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A legtöbben egy munkahelyet töltenek be a 
jelenlegi munkahelyükön, de nem ritka a kettő, sőt a három munkakör sem. 
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13. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 

neme összes 
Hány munkaköre volt? 

nő férfi  
1 65,9% 59,6% 62,7% 
2 17,7% 23,3% 20,6% 
3 8,4% 10,8% 9,7% 
4 4,4% 3,3% 3,9% 
5 2,7% 1,3% 1,9% 
7 0,9%   ,4% 
8   0,8% 0,4% 
9   0,4% 0,2% 

 

10   0,4% 0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 17%-a a férfiak 13%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 50 és a férfiak 
47%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 37%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 13, a férfiak 29%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, többen, mint ahányan fizetésemelést kaptak. Magas az aránya 
azoknak is, akik egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
 

14. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 

neme összes Képesítések javították-e esélyeit  
nő férfi  

 nem változott 40,9% 32,6% 36,6% 
  igen, fizetésemelést kaptam 

12,5% 11,6% 12,0% 

  igen, más munkát találtam 
13,1% 28,9% 21,3% 

  igen, egyéb módon 33,5% 26,8% 30,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Mindkét nem esetében az érettségizettek és a felsőfokú iskolát végzettek körében találjuk a 
legnagyobb ösztönzést új képesítés megszerzésére. A férfiaknál a szakmunkásoknál is nagy a 
továbbtanulási hajlandóság. 
 

15. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

    Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola, 
egyetem 

nő  nem 81,3% 71,1% 39,7% 42,6% 
    igen 18,8% 28,9% 60,3% 57,4% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 81,8% 55,6% 35,1% 53,8% 
    igen 18,2% 44,4% 64,9% 46,2% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik, főként a nőknél a 
munkahely biztonsága miatti aggodalom is. 
 

16. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája 
változatos 

Munkája 
monoton 

Aggódom a 
munkahelyem 

miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag 
fáradtan megy 

haza 

nő 3,82 2,19 3,18 2,39 3,53 
férfi 3,89 2,04 2,93 2,25 3,44 
összes 3,86 2,11 3,05 2,32 3,49 
 
 

neme 

Szellemileg 
fáradtan 

megy haza 

Maga 
szervezi meg 

teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,62 3,41 3,49 2,17 2,06 
férfi 3,56 3,24 3,37 2,29 2,83 
összes 3,59 3,32 3,43 2,23 2,45 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy nincs megfelelő 
munka, majd ezt követi, hogy gyorsan kell dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé 
jellemző az, hogy a munkaideje ütközik a családi elfoglaltságával. 
 

17. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,34 2,22 3,21 
férfi 2,70 2,52 3,35 
összes 2,53 2,38 3,28 
 

neme 

Szorosak  
a határidők 

Főnöke megváltoztatja 
a munkaidejét 

Munkaideje ütközik 
családi elfoglaltságával 

Nincs meg- 
felelő munka 

nő 3,96 2,39 2,22 4,35 
férfi 3,98 2,47 2,39 4,07 
Összes 3,97 2,43 2,31 4,20 
 
A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére.  
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18. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre  neme 
nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl több mint 

két óráig 
 nő 3,9% 79,1% 14,3% 2,6%   
  férfi 4,5% 63,2% 28,1% 3,7% 0,4% 
összes 4,2% 71,0% 21,4% 3,2% 0,2% 
 
 
A nők elsősorban biciklivel, gyalog, majd busszal és autóval közlekednek. A férfiak 
elsősorban szintén biciklivel és busszal jutnak el a munkahelyükre, de ha lehet autóba ülnek. 
 

19. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 12 24 
biciklivel 40 36 
motorbiciklivel 0 4 
busszal, villamossal 24 25 
vonattal 7 17 
gyalog 34 17 
céges busszal 2 6 
otthon dolgozás 2 1 
egyéb módon 1 0 
 
Nemtől függetlenül az emberek nagy többsége elégedett a munkája mennyiségével. Akik 
nem, azok inkább túlterheltnek érzik magukat. 
 

20. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 

neme összes szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni  
nő férfi  

 nem, elégedett vagyok 65,2% 68,0% 66,7% 
  kevesebbet szeretnék dolgozni 

33,9% 27,4% 30,6% 

  többet szeretnék dolgozni 0,9% 4,6% 2,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A válaszadók közül a férfiak és a nők 73%-a számára fontos, és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva. A nők kissé érzékenyebbek a munkahelyi légkörre, mint a férfiak. 
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21. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 

neme összes jó munkatársak  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 1,7% 1,3% 1,5% 
  2 - Nem fontos 3,0% 10,8% 7,0% 
  3 - Közepesen fontos 12,6% 22,1% 17,4% 
  4 - Fontos 46,5% 40,0% 43,2% 
  5 - Nagyon fontos 33,9% 25,8% 29,8% 
  8 - Nem vonatkozik 2,2%   1,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságra o meglehetősen érzékenyek az emberek ebben a megyében, 38 
%-uk ezt fontosnak és nagyon fontosnak véli, annak ellenére, hogy az átlagos utazási idő nem 
hosszú.  
 

22. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 

neme összes a lakóhelytől való távolság  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 0,9% 5,9% 3,4% 
  2 - Nem fontos 6,1% 12,6% 9,4% 
  3 - Közepesen fontos 48,7% 47,7% 48,2% 
  4 - Fontos 12,2% 15,9% 14,1% 
  5 - Nagyon fontos 31,3% 17,6% 24,3% 
  8 - Nem vonatkozik 0,9% 0,4% 0,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A rugalmas munkaidőt a nők 36%-a a férfiak 24%-a tartja fontosnak és nagyon fontosnak, de 
27%-uk szerint ez egyáltalán nem vagy nem fontos.  
 

23. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 

neme összes rugalmas munkaidő  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 3,9% 11,7% 7,9% 
  2 - Nem fontos 9,6% 15,1% 12,4% 
  3 - Közepesen fontos 44,8% 44,8% 44,8% 
  4 - Fontos 15,2% 10,9% 13,0% 
  5 - Nagyon fontos 21,3% 13,0% 17,1% 
  8 - Nem vonatkozik 5,2% 4,6% 4,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét a nők fontosabbnak tartják, mint a férfiak.  
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24. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 

neme összes továbbképzési lehetőségek  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 10,0% 13,8% 11,9% 
  2 - Nem fontos 10,0% 16,3% 13,2% 
  3 - Közepesen fontos 35,2% 38,3% 36,8% 
  4 - Fontos 21,7% 17,5% 19,6% 
  5 - Nagyon fontos 19,1% 10,0% 14,5% 
  8 - Nem vonatkozik 3,9% 4,2% 4,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem.  
 

25. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 

neme összes családi élet és munka összeegyeztetése  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 2,6% 3,8% 3,2% 
  2 - Nem fontos 12,2% 16,3% 14,3% 
  3 - Közepesen fontos 30,1% 33,3% 31,8% 
  4 - Fontos 21,0% 19,6% 20,3% 
  5 - Nagyon fontos 34,1% 27,1% 30,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők és férfiak 32%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy 
nagyon fontos. 36%-uk szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők –úgy 
gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják 
szükségesnek. 
 

26. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 

neme összes vállalati gyermekintézmények  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 12,6% 14,6% 13,6% 
  2 - Nem fontos 22,2% 22,5% 22,3% 
  3 - Közepesen fontos 28,7% 28,3% 28,5% 
  4 - Fontos 13,5% 12,5% 13,0% 
  5 - Nagyon fontos 20,0% 18,8% 19,4% 
  8 - Nem vonatkozik 3,0% 3,3% 3,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Hajdú megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 13, a nettó bére 
18%-kal magasabb, mint a nőké. A nők 22 és a férfiak 16%-át minimálbéren foglalkoztatják 
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27. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 110938 82129 
férfi 127293 100130 
Összes 119291 91991 
Bérrés,% 13 18 
 
 
Két foglalkozási főcsoportban találtunk elegendő számú választ az elemzéshez. A 
szolgáltatási jellegű foglalkozások esetében a bérrés magasabb, mint a megyei átlag, az ipari 
és építőipar foglalkozások esetében pedig alacsonyabb. 
 

28. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 
 neme Nettó bér 
  Ft/hó 
Szolgáltatási  
jellegű  
foglalkozások nő 66224,75
 férfi 83762,67
 Bérrés,% 21
Ipari és  
építőipari  
foglalkozások nő 76071,43
 férfi 90310,64
 Bérrés,% 16
Összes nő 82129,23
 férfi 100130
 Bérrés,% 18
 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
Mindkét vizsgált csoportban magasabb a bérrés a megyei átlagnál, az érettségizettek 
csoportjában a legmagasabb. 
 

29. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint, % 

Iskolai végzettség neme Nettó bér 
  Ft/hó 
Szakmunkásképző nő 66261,94 
 férfi 83873,23 
 Bérrés,% 21 
Érettségi nő 77920,59 
 férfi 107308,2 
 Bérrés,% 27 
Összes nő 82129,23 
 férfi 100130 
 Bérrés,% 18 
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Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a túlóra 
és műszakpótlék. 
 

30. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszak 
pótlékot kapott 

Túlóra 
pótlékot kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 29% 34% 16% 1% 
férfi 41% 52% 19% 1% 
összes 35% 43% 17% 1% 
 

neme 

Borra- 
valók Nyelvpótlék Célprémium Vezetői 

pótlék 
Év 

végi jutalom 
13. 

havi bér 

nő 2% 2% 4% 2% 16% 22% 
férfi 2% 2% 7% 2% 18% 19% 
összes 2% 2% 5% 2% 17% 20% 
Az étkezési hozzájárulás mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt követi 
az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás és önkéntes egészségbiztosítási hozzájárulás, de 
ezek jócskán lemaradnak az étkezési hozzájárulás mögött. Vállalati kocsit inkább férfiak 
kapnak. 
 

31. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 
neme osztalék részesedés részvényjuttatás 
nő 1% 0% 0% 
férfi 5% 1% 0% 
Összes 3% 1% 0% 
 

neme 
egyéb vállalati kocsi, 

km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 32% 2% 26% 33% 
férfi 34% 10% 30% 41% 
Összes 33% 6% 28% 37% 
 

neme mobiltelefont otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 4% 2% 11% 67% 
férfi 8% 2% 14% 72% 
Összes 6% 2% 13% 69% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 2% 0% 2% 24% 24% 
férfi 1% 0% 2% 20% 27% 
Összes 1% 0% 2% 22% 25% 
 
 
Egy-két százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg 
munkabérüket, a többieknél ez nem volt gond. 
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Hajdú Bihar megye 
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Heves megye 
 
A Heves megyében összegyűjtött minta nagysága 131 válaszból áll, amelyből 77 nő és 54 
férfi van. 
 

1. Objektív szempontok (minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A férfiak jelenléte a versenyszférában 
erőteljesebb, és kisebb a közszférában.  A nonprofit szektor részvétele a mintában nem éri el 
az 1%-ot. 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 

neme összes Hol van a munkahelye  
nő férfi  

 versenyszférában 53,7% 70,6% 61,0% 
  közszférában 44,8% 29,4% 38,1% 
  nonprofit szektorban 1,5%   0,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők többsége szellemi adminisztratív munkakörökben dolgozik, a férfiak pedig többségben 
fizikai munkások. A vezetői pozíciókból való részesedése a férfiaknál magasabb, mint a 
nőknél. 
 

2. sz. Táblázat. Beosztás a munkahelyen 

neme összes Státusza munkahelyén  
nő férfi  

 fizikai munkás 26,7% 55,6% 38,8% 
  szellemi, adminisztratív 61,3% 20,4% 44,2% 
  vezető 6,7% 13,0% 9,3% 
  egyéb 5,3% 11,1% 7,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A foglalkozási főcsoportokat és a nemzetgazdasági ágazatokat nem tudjuk nemek szerint 
elemezni, mert egyik csoportban sincs legalább 60 válasz.  
 
A női csoportban legtöbben a szolgáltatásban dolgoznak, majd ezt követi messze lemaradva 
az ipar. A férfiak majdnem egyenlő arányban vesznek részt az iparban és a szolgáltatásban. A 
mintában a mezőgazdaság alacsony részaránnyal van képviselve. 
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3. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 

neme összes szektor  
nő férfi  

 ipar 25,0% 48,1% 34,6% 
  mezőgazdaság 1,3% 1,9% 1,5% 
  szolgáltatás 73,7% 50,0% 63,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A kor megoszlást nem elemezzük nemenként, mert kevés az elemszám. A mintában kiugró az 
50-55 évesek részvétele, majd ezt követik a 35-39 évesek csoportja. A nők átlagéletkora 42 
év, a férfiaké 40. 
 
 
Kiemelkedő az érettségizettek aránya, majd azt követik a szakmunkás végzettségűek.  
 
A heves megyei minta 98%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez.  
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A férfiak 
között többen vannak az egyedülállók, mert a minta kissé fiatalabb. 
 

4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 

neme összes családi állapot  
nő férfi  

 házas 65,3% 68,5% 66,7% 
  özvegy 12,0%   7,0% 
  elvált 6,7% 13,0% 9,3% 
  egyedülálló 16,0% 18,5% 17,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya, akik feltehetően a még nem önállósodott, de már 
dolgozó fiatalok köréből kerülnek ki. 
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
   nő  férfi 
 partnerével  67  70 
 gyermekkel  63  57 
 unokával  0  0 
 szülőkkel  13  20 
 nagyszülőkkel  3  2 
 egyedül  3  4 
 nem családtagokkal  1  0 
 testvérrel  3  2 
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
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Gyermeke a nők 83, a férfiak 75%-ának van. 
   
A munkaviszony a nők 88, a férfiak 91%-ánál határozatlan idejű. A nők 10%-át a férfiak 7%-
át foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 47, a férfiak 65%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 18, a férfiak 17%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a mintát szakszervezeti hálózat segítségével 
kérdeztük. 
 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A vállalati méret szerinti elemzést sem tudjuk 
elvégezni, mert nincs 60 elemnél több választ egyetlen kategóriában sem. 
 
A cégek 63%-ában van, 37%-ában nincs kollektív szerződés. 1%-ukban ágazati kollektív 
szerződés, 68%-ukban vállalati kollektív szerződés hatálya alatt dolgoznak. A válaszadók 
23%-a nem tudja, hogy van-e kollektív szerződés a cégnél, ahol dolgoznak.  
Miután a kollektív szerződés minden dolgozóra kiterjed, nemcsak a szakszervezeti tagokra, 
ennek a ténynek jóval nagyobb publicitást kellene kapni. 
 
A szakszervezeti képviselet a vállalatok 79%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 56%-
a számolt be. A két testület mögött a szervezett munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő 
vállalati vezetés húzódik meg. A válaszadók 59%-a szerint van a szakszervezetnek befolyása a 
vállalati vezetésre, ez 20 százalékponttal marad el a szakszervezeti képviseletek arányától.  A 
vállalatok 56%-ánál voltak elbocsátások az elmúlt évben. 

 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 71%-a, a férfiak 83%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek. Az ennél többszöri munkanélküliség már ritkán fordult elő. 

 

6. sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes Hányszor volt munka nélkül  
(legalább három hónapig)  nő férfi  
 0 70,2% 83,3% 75,8% 
  1 26,3% 9,5% 19,2% 
  2 3,5% 7,1% 5,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Legtöbben egy-két munkahelyet tudnak maguk mögött. 
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7. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 

neme összes Hányszor változtatott munkahelyet   
nő férfi  

  0 27,6% 38,9% 32,3% 
  1 22,4% 13,0% 18,5% 
  2 14,5% 7,4% 11,5% 
  3 15,8% 11,1% 13,8% 
  4 9,2% 14,8% 11,5% 
  5 5,3% 5,6% 5,4% 
  6 és több 5,3% 9,3% 6,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
  Legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül 
próbálnak munkát keresni, de sokan fordulnak a Munkaügyi Központhoz is. Legtöbben a 
napilapokban keresnek állást, és a relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az 
álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való keresést is. Az 
intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a munkaügyi központokon kívül, 
nagyon elenyésző.  
 

8. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai, % 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 49 61 
Interneten keresztül 38 35 
Munkaügyi központhoz fordul 43 52 
Vállalati honlapokon keres 7 7 
Újságokban keres 50 61 
Szaklapokban keres 1 2 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 3 4 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0 2 
Önéletrajzot küld 28 19 
Telefonon próbálkozik 15 15 
Másként 9 9 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 

A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A nők 50, a férfiak 37%-ának csak egy 
munkaköre volt a jelenlegi foglalkoztatójánál. Az emberek 27%-ának két munkaköre volt a 
jelenlegi munkahelyén, de a négy vagy annál több munkakör betöltése elenyésző. 
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9. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 

neme összes Hány munkaköre volt  
nő férfi  

 1 50,0% 36,7% 44,4% 
  2 29,4% 22,4% 26,5% 
  3 4,4% 16,3% 9,4% 
  4 8,8% 8,2% 8,5% 
  5 2,9% 10,2% 6,0% 
  6 2,9%   1,7% 
  7 1,5%   0,9% 
  8   2,0% 0,9% 
  10   2,0% 0,9% 
  20   2,0% 0,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 17%-a a férfiak 13%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 58 és a férfiak 
61%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 44%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, 19%-uk ezt követően fizetésemelést kapott, viszont 16%-uk arra 
használta fel új ismereteit, hogy munkahelyet változtasson. Magas az aránya azoknak is, akik 
egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
 

10. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 

neme összes 
képesítések javították-e esélyeit 

  nő férfi  
 20 24 44 

nem változott 
 38,5% 53,3% 45,4% 
 14 4 18 

igen, fizetésemelést 
kaptam  

26,9% 8,9% 18,6% 

 6 10 16 igen, más munkát 
találtam  11,5% 22,2% 16,5% 

 12 7 19 

 

igen, egyéb módon  23,1% 15,6% 19,6% 
 52 45 97 összes 

 100,0% 100,0% 100,0% 
 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg és fizikailag fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és 
veszélyes munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik, főként a nőknél 
a munkahely biztonsága miatti aggodalom is. 
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11. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája 
változatos 

Munkája 
monoton 

Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag 
fáradtan megy 

haza 

nő 3,9 2,2 3,4 2,5 3,6 
férfi 3,9 2,6 3,1 2,8 3,2 
összes 3,9 2,4 3,3 2,6 3,5 
 

neme 

Szellemileg 
fáradtan megy 

haza 

Maga szervezi 
meg teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre 
ártalmas 

munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények

nő 3,8 3,8 3,3 2,5 2,0 
férfi 3,5 3,0 3,3 2,7 3,1 
összes 3,6 3,5 3,3 2,6 2,5 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs megfelelő munka. 
 

12. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan 
kell elvégeznie valamit 

nő 3,7 4,3 4,4 
férfi 3,2 3,5 4,0 
összes 3,5 4,0 4,2 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke megváltoztatja 
a munkaidejét 

Munkaideje ütközik 
családi elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 4,3 3,6 4,0 2,8 
férfi 4,0 2,7 3,3 2,4 
összes 4,2 3,2 3,7 2,7 
 
A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére.  
 

13. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként 

utazás munkahelyre 
  
 neme 

nem 
vonatkozik 

fél 
órán belül egy órán belül egy órán túl több mint két 

óráig 
 nő 1,3% 76,3% 11,8% 6,6% 3,9% 
  férfi 3,7% 61,1% 22,2% 11,1% 1,9% 
összes 2,3% 70,0% 16,2% 8,5% 3,1% 
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A nők elsősorban busszal, gyalog és autóval közlekednek. A férfiak kiemelkedő mértékben 
autóval jutnak el a munkahelyükre, majd busszal. 
 

14. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 24 46 
biciklivel 11 4 
motorbiciklivel 0 0 
busszal, villamossal 63 31 
vonattal 7 26 
gyalog 31 13 
céges busszal 4 7 
otthon dolgozás 1 4 
egyéb módon 0 0 
 
Nemtől függetlenül az emberek nagy többsége elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem 
azok inkább túlterheltnek érzik magukat. 
 

15. sz. táblázat. Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 

neme összes Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni  
nő férfi  

 nem, elégedett vagyok 77,3% 74,1% 76,0% 
  kevesebbet szeretnék dolgozni 

22,7% 24,1% 23,3% 

  többet szeretnék dolgozni   1,9% 0,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A válaszadók közül a férfiak és a nők 80%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva. A nők egy kissé érzékenyebbek a jó munkahelyi légkörre. 
 

16. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme sszes jó munkatársak  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos   4,0% 1,7% 
  2 - Nem fontos 11,3% 16,0% 13,2% 
  3 - Közepesen fontos 26,8% 18,0% 23,1% 
  4 - Fontos 56,3% 56,0% 56,2% 
  5 - Nagyon fontos 5,6% 6,0% 5,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságra meglehetősen érzékenyek az emberek ebben a megyében. 
Annak ellenére, hogy az átlagos utazási idő nem hosszú.  
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17. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 

neme összes A lakóhelytől való távolság  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 5,6% 10,2% 7,4% 
  2 - Nem fontos 4,2% 2,0% 3,3% 
  3 - Közepesen fontos 25,0% 26,5% 25,6% 
  4 - Fontos 19,4% 32,7% 24,8% 
  5 - Nagyon fontos 40,3% 24,5% 33,9% 
  8 - Nem vonatkozik 5,6% 4,1% 5,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A rugalmas munkaidőt az emberek 47%-a tartja fontosnak és nagyon fontosnak.  
 
 

18. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 

neme összes Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 25,4% 18,4% 22,5% 
  2 - Nem fontos 7,0% 8,2% 7,5% 
  3 - Közepesen fontos 16,9% 22,4% 19,2% 
  4 - Fontos 19,7% 20,4% 20,0% 
  5 - Nagyon fontos 26,8% 26,5% 26,7% 
  8 - Nem vonatkozik 4,2% 4,1% 4,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét az emberek nagyobb részben tartják fontosnak és nagyon 
fontosnak, mint nem.  
 
 

19. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 

neme összes Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 16,9% 14,3% 15,8% 
  2 - Nem fontos 8,5% 10,2% 9,2% 
  3 - Közepesen fontos 12,7% 16,3% 14,2% 
  4 - Fontos 21,1% 28,6% 24,2% 
  5 - Nagyon fontos 35,2% 22,4% 30,0% 
  8 - Nem vonatkozik 5,6% 8,2% 6,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem. A nők érzékenyebbek ebben a kérdésben. 
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20. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 

neme összes Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 1,4% 4,1% 2,5% 
  2 - Nem fontos 1,4% 4,1% 2,5% 
  3 - Közepesen fontos 11,1% 14,3% 12,4% 
  4 - Fontos 15,3% 26,5% 19,8% 
  5 - Nagyon fontos 63,9% 46,9% 57,0% 
  8 - Nem vonatkozik 6,9% 4,1% 5,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők és férfiak 40%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy 
nagyon fontos. 28%-uk szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők -úgy 
gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják 
szükségesnek. 
 

21. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 

neme összes Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 21,7% 24,5% 22,9% 
  2 - Nem fontos 7,2% 2,0% 5,1% 
  3 - Közepesen fontos 10,1% 18,4% 13,6% 
  4 - Fontos 14,5% 22,4% 17,8% 
  5 - Nagyon fontos 27,5% 14,3% 22,0% 
  8 - Nem vonatkozik 18,8% 18,4% 18,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

5. Bér- és jövedelem 
 
A heves megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 12, a nettó bére 
33%-kal magasabb, mint a nőké. A nők 10 és a férfiak 7%-át minimálbéren foglalkoztatják 

 
22. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 

neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 151303 95157 
férfi 171839 142078 
Összes 159770 115375 
Bérrés,% 12 33 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a 
műszakpótlék, a 13. havi bér, a túlóra pótlék és a jutalom. 
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23. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

Neme Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 32% 32% 42% 5% 
férfi 61% 57% 37% 7% 
összes 44% 42% 40% 6% 
 

Neme Borra- 
valók Nyelvpótlék Célprémium Vezetői 

pótlék 
év végi 
jutalom 13.havi bér 

nő 0% 4% 11% 3% 26% 58% 
férfi 0% 0% 9% 15% 30% 22% 
összes 0% 2% 10% 8% 28% 43% 
 
Az étkezési hozzájárulás mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt követi 
az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás, a ruhapénz és a tömegközlekedési bérlet, de ezek 
jócskán lemaradnak az étkezési hozzájárulás mögött. Kocsit inkább férfiak kapnak, 
feltehetően azért, mert többen vannak közülük vezető pozícióban. 
 

24. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

Neme Osztalék Részesedés Részvény 
juttatás Egyéb 

nő 0% 0% 0% 11% 
férfi 2% 0% 0% 17% 
Összes 1% 0% 0% 13% 
 

Neme Vállalati kocsi, 
Km pénz 

Önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

Önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 4% 17% 21% 
férfi 11% 24% 61% 
Összes 7% 20% 38% 
 
 
Neme Mobiltelefon Otthoni 

irodafenntartás 
Tömegközlekedési 

bérlet 
Étkezési 

hozzájárulás 
nő 9% 1% 29% 76% 
férfi 7% 0% 20% 67% 
Összes 8% 1% 25% 72% 
 
Neme Számítógép Uszodabérlet Tandíj 

hozzájárulás Ruhapénz egyéb 

nő 1% 4% 7% 41% 11% 
férfi 2% 4% 2% 6% 13% 
Összes 2% 4% 5% 26% 12% 
 

Két százalék volt átlagosan azok aránya, akik nem időben kapták meg munkabérüket, a 
többieknél ez nem volt gond. 
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 Heves megye 
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Komárom-Esztergom megye 
 
A Komárom megyében összegyűjtött minta nagysága 333 válaszból áll, 203 nő és 130 férfi 
megoszlásban.  

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A nonprofit szektorban igen kis 
arányban nők dolgoznak. 
 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes Hol van a munkahelye  

nő férfi  
 versenyszférában 65,4% 86,0% 73,8% 
  közszférában 28,2% 11,6% 21,5% 
  nonprofit szektorban 6,4% 2,3% 4,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők között a szellemi adminisztratív beosztásban dolgozók vannak többségben, a férfiak 
között pedig a fizikai beosztásban dolgozók vannak többségben. A vezetői pozíciókból való 
részesedése a férfiaknak kissé magasabb, mint a nőké.  
 
 

2. sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, % 

neme összes Státusza munkahelyén  
nő férfi  

 fizikai munkás 32,7% 57,7% 42,5% 
  szellemi, adminisztratív 54,0% 21,5% 41,3% 
  vezető 10,4% 12,3% 11,1% 
  egyéb 3,0% 8,5% 5,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve az egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglalkozási csoportban a nők vannak többségben, az ipari és építőipari foglalkozási 
csoportban pedig a férfiak. 
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3. sz. táblázat. A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 

neme összes 

  nő férfi  

Törvényhozók, igazgatási, 
érdekképviseleti vezetők, gazdaság 8,0% 9,3% 8,5% 

Felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozás 10,0% 8,5% 9,4% 

Egyéb felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások 28,0% 14,7% 22,8% 

Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 17,0% 3,1% 11,6% 

Szolgáltatási jellegű foglalkozások 5,5% 11,6% 7,9% 

Ipari és építőipari foglalkozások 24,5% 34,9% 28,6% 

Gépkezelők, összeszerelők, 
járművezetők 4,5% 14,7% 8,5% 

 

Szakképzettséget nem igénylő 
(egyszerű) foglalkozások 2,5% 3,1% 2,7% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A megyei minta kétpólusú. Legtöbben az iparban dolgoznak. Mindkét nemnél kiemelkedő az 
iparban dolgozók aránya. A mezőgazdaságban a férfiak részvétele magasabb, de 
összességében nagyon kevesen kerültek bele a mintába ebből a szektorból.  
 
 

4. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 
neme összes Szektor  

nő férfi  
  egyéb 2,5% 0,8% 1,8% 
  ipar 58,6% 73,8% 64,6% 
  mezőgazdaság 1,5% 2,3% 1,8% 
  szolgáltatás 37,4% 23,1% 31,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Kormegoszlás tekintetében Komáromban mindkét nemben az 50-55 évesek vannak 
többségben. 
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A nők esetében kiugró az érettségizettek aránya, a férfiak esetében pedig a szakmunkásképzőt 
végzettek vannak többségben. 
 
A komáromi minta 95%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez. A fennmaradó rész 
elsősorban német, majd roma származásúnak vallotta magát. 
 
Mindkét nemből többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A férfiak közül 
többen vannak az egyedülállók.  
 

5. sz. táblázat. Családi állapot, nemenként, % 
neme összes Családi állapot  

nő férfi  
 házas 66,3% 70,0% 67,8% 
  özvegy 5,9%   3,6% 
  elvált 10,9% 10,8% 10,8% 
  egyedülálló 16,8% 19,2% 17,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Viszonylag 
magas a szülőkkel együtt élők aránya is feltehetően a még nem önállósodott, de már kereső 
fiatalok.  
 

6. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
  nő férfi 
partnerével 72 72 
gyermekekkel 58 57 
unokákkal 3 1 
szülőkkel 12 19 
nagyszülőkkel 1 1 
egyedül él 6 7 
nem családtagokkal él 1 1 
testvérrel 5 1 

Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 81, a férfiak 73%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az elvált nők között a magasabb a gyermekesek 
aránya, és az egyedülállók közül is a nők vállalkoznak leginkább a gyermekvállalásra. 

7. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
neme Van-e gyereke családi állapot 

    házas özvegy elvált egyedülálló 

nő  Nincs 10,2%   4,8% 83,3% 
    Van 89,8% 100,0% 95,2% 16,7% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  Nincs 14,5%   16,7% 88,9% 
    Van 85,5%   83,3% 11,1% 
  összes 100,0%   100,0% 100,0% 
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A munkaviszony a nők 96, a férfiak 95%-ánál határozatlan idejű. A nők 7, a férfiak 9%-át 
foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 60, a férfiak 48%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 15, a férfiak 12%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton lett 
lekérdezve. 
 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A vállalati méret szerinti elemzést sem tudjuk 
elvégezni, mert nincs 60 elemnél több választ egyetlen kategóriában sem. 
 
A cégek 76%-ában van 24%-ában nincs kollektív szerződés. 10%-ukban ágazati kollektív 
szerződés, 70%-ukban vállalati kollektív szerződés hatálya alatt dolgoznak. A válaszadók 
19%-a nem tudja, hogy van-e kollektív szerződés a cégnél, ahol dolgoznak.  
Miután a kollektív szerződés minden dolgozóra kiterjed, nemcsak a szakszervezeti tagokra, 
ennek a ténynek jóval nagyobb publicitást kellene kapni. 
 
A szakszervezeti képviselet a vállalatok 75%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 70%-
a számolt be. A két testület mögött a szervezett munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő 
vállalati vezetés húzódik meg. A válaszadók 60%-a szerint van a szakszervezetnek befolyása a 
vállalati vezetésre, ez 15 százalékponttal marad el a szakszervezeti képviseletek arányától.  A 
vállalatok 57%-ánál voltak elbocsátások az elmúlt évben. 

 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 57, a férfiak 61%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak munkanélküliek leginkább 
egyszer voltak munka nélkül. Az ennél többszöri munkanélküliség már ritka. 

 
8. sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli,% 

neme összes Hányszor volt munka nélkül 
 (legalább három hónapig)  nő férfi  
 0 56,7% 61,0% 58,4% 
  1 36,7% 29,5% 33,7% 
  2 6,0% 8,6% 7,1% 
  4 0,7% 1,0% 0,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Nincs jelentős különbség a munkahely változtatások és a nemi 
hovatartozás között. 
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9. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 
neme összes Hányszor változtatott munkahelyet   

nő férfi  
  0 29,1% 25,4% 27,6% 
  1 16,7% 10,8% 14,4% 
  2 20,2% 16,9% 18,9% 
  3 13,3% 14,6% 13,8% 
  4 10,3% 13,1% 11,4% 
  5 5,4% 6,9% 6,0% 
  6 és több 4,9% 12,3% 7,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni. Nagyon sokan keresnek még napilapokban állást, és a relatíve új eszköz, az internet is 
erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való 
keresést is. Az intézményes munkaközvetítési formák (munkaközvetítők igénybevétele) háttérbe 
szorulnak az individuális próbálkozások mögött. Ezek között a munkaügyi központok népszerűek 
különösen a nők körében. 

 
 

10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 67 69 
Interneten keresztül 35 28 
Munkaügyi központhoz fordul 49 50 
Vállalati honlapokon keres 5 12 
Újságokban keres 53 60 
Szaklapokban keres 3 7 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 0 3 
Idény munkaközvetítőhöz fordul 45 38 
Önéletrajzot küld 24 25 
Telefonon próbálkozik 3 4 
 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a nők 90%-ának 1-3 
munkaköre volt, a férfiak esetében ez az arány 91%. 
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11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál, nemenként % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 53,2% 61,8% 56,5% 
2 30,5% 21,1% 26,8% 
3 8,4% 8,1% 8,3% 
4 5,8% 1,6% 4,2% 
5 1,1% 3,3% 1,9% 
6 0,5% 2,4% 1,3% 
7 0,5%   0,3% 
9   0,8% 0,3% 

 

10   0,8% 0,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 72%-a, a férfiak 75%-a nem vesz részt semmilyen oktatásban jelenleg. Viszont a nők 
55 és a férfiak 58%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 42%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont 15%-uk arra használta fel új ismereteit, hogy munkahelyet 
változtasson, többen, mint ahányan fizetésemelést kaptak. 
 

12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes Képesítések javították-e esélyeit  

nő férfi  
 nem változott 39,7% 45,6% 42,0% 
  igen, fizetésemelést kaptam 

21,3% 11,1% 17,3% 

  igen, más munkát találtam 
12,8% 17,8% 14,7% 

  igen, egyéb módon 26,2% 25,6% 26,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Általában a magasabb alapképzettség nagyobb ösztönzést jelent új képesítés megszerzésére. A 
nők esetében a legtöbben az érettségizettek tanulnak tovább, de ettől csak kevéssé maradnak 
le a főiskolát, egyetemet végzettek. A férfiak esetében egyértelműen a felsőfokú 
végzettségűek tovább tanulási hajlandósága a legmagasabb. 
   

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség 
neme  Más képesítést szerzett 

Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola, 
egyetem 

nő  nem 100,0% 77,8% 28,3% 31,4% 
    igen   22,2% 71,7% 68,6% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 62,5% 42,0% 45,7% 26,1% 
    igen 37,5% 58,0% 54,3% 73,9% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. 
  

14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme Munkája 
változatos Munkája monoton 

Aggódom 
a munkahelyem 

miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag 
fáradtan 

megy haza 

nő 3,8 2,4 3,7 2,9 3,1 
férfi 3,8 2,1 3,6 2,8 3,4 
összes 3,8 2,3 3,7 2,9 3,2 
 

neme 
Szellemileg 

fáradtan megy 
haza 

Maga szervezi 
meg teendőit 

Stresszes 
a munkaköre 

Egészségre 
ártalmas munka- 

körülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények

nő 3,6 3,3 3,3 1,8 1,6 
férfi 3,4 2,7 3,3 2,4 2,5 
összes 3,5 3,1 3,3 2,0 2,0 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs megfelelő munka.  
 

15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 3,57 3,78 4,19 
férfi 3,47 3,89 4,19 
összes 3,53 3,83 4,19 
 

neme szorosak a 
határidők 

főnöke meg- 
változtatja a 
munkaidejét 

munkaideje 
ütközik 
családi 

elfoglaltságával 

nincs megfelelő 
munka 

nő 4,71 3,26 3,69 3,32 
férfi 4,87 3,88 4,04 3,72 
összes 4,77 3,51 3,83 3,48 
- 
Az emberek nagy többsége félórán belül beér a munkahelyére. 
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16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 
utazás munkahelyre 

 neme 
nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl több mint két 

óráig 
 nő 2,0% 78,2% 15,3% 4,0% 0,5% 
  férfi 3,8% 66,9% 22,3% 6,2% 0,8% 
összes 2,7% 73,8% 18,1% 4,8% 0,6% 
 
 
A nők legtöbbje tömegközlekedéssel utazik, a férfiaknál a leggyakoribb a céges busszal való 
szállítás. Az autóval közlekedés a harmadik leggyakoribb közlekedési mód a férfiaknál 
nőknél egyaránt. 
 

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 

  autóval biciklivel motorbiciklivel busszal, 
villamossal 

nő 31 5 0 41 
férfi 31 7 5 22 
 

  vonat gyalog céges 
 busszal 

otthon 
dolgozik 

egyéb 
módon 

nő 4 15 28 0 0 
férfi 2 12 43 1 2 
 
Nemtől függetlenül az emberek nagy többsége elégedett a munkája mennyiségével. Akik 
nem, azok inkább túlterheltnek érzik magukat. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni  

nő férfi  
 nem, elégedett vagyok 73,4% 73,8% 73,6% 
  kevesebbet szeretnék dolgozni 

24,6% 18,5% 22,2% 

  többet szeretnék dolgozni 2,0% 7,7% 4,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A válaszadók nagy többsége számára nagyon fontos a jó munkahelyi kollektíva. A skála 
másik végén, azok között akiknek ez egyáltalán nem fontos ott a nők vannak kevesebben. 
 

19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 

neme összes Jó munkatársak  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 0,5% 2,3% 1,2% 
  2 - Nem fontos 3,6% 4,7% 4,0% 
  3 - Közepesen fontos 9,7% 14,8% 11,8% 
  4 - Fontos 19,5% 21,1% 20,1% 
  5 - Nagyon fontos 62,6% 54,7% 59,4% 
  8 - Nem vonatkozik 4,1% 2,3% 3,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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A lakóhelytől való távolságra nagyon érzékenyek az emberek. Túlnyomó többségük 78%-uk 
számára a kérdés fontos és nagyon fontos, annak ellenére, hogy általában közel laknak 
munkahelyükhöz. A nők egy kissé érzékenyebben erre a kérdésre, mint a férfiak. 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes A lakóhelytől való távolság  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 2,1% 4,7% 3,1% 
  2 - Nem fontos 2,1% 2,3% 2,2% 
  3 - Közepesen fontos 10,8% 17,2% 13,4% 
  4 - Fontos 21,6% 22,7% 22,0% 
  5 - Nagyon fontos 60,3% 50,8% 56,5% 
  8 - Nem vonatkozik 3,1% 2,3% 2,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A rugalmas munkaidőt 36% fontosnak és nagyon fontosnak tartja, de 25% egyáltalán nem  
vagy kevéssé tartja fontosnak.  
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes Rugalmas munkaidő  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 16,1% 19,5% 17,5% 
  2 - Nem fontos 8,3% 4,7% 6,9% 
  3 - Közepesen fontos 15,1% 25,0% 19,1% 
  4 - Fontos 12,5% 12,5% 12,5% 
  5 - Nagyon fontos 25,0% 18,8% 22,5% 
  8 - Nem vonatkozik 22,9% 19,5% 21,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetősége vonatkozásában megoszlanak a vélemények. Egyáltalán és inkább 
nem fontos 24% számára a kérdés, nagyon fontos és fontos 51% számára. A női vélemények 
kissé szélsőségesebbek, mint a férfiaké. 
 

22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes Továbbképzési lehetőségek  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 13,1% 10,9% 12,2% 
  2 - Nem fontos 12,6% 10,9% 11,9% 
  3 - Közepesen fontos 15,7% 23,4% 18,8% 
  4 - Fontos 20,4% 21,1% 20,7% 
  5 - Nagyon fontos 31,4% 27,3% 29,8% 
  8 - Nem vonatkozik 6,8% 6,3% 6,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem számára egyaránt nagyon fontos és 
fontos kérdés. 
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23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes Családi élet és munka összeegyeztetése  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 2,1% 2,4% 2,2% 
  2 - Nem fontos 1,6% 4,7% 2,8% 
  3 - Közepesen fontos 13,0% 18,9% 15,4% 
  4 - Fontos 17,7% 18,1% 17,9% 
  5 - Nagyon fontos 59,9% 52,0% 56,7% 
  8 - Nem vonatkozik 5,7% 3,9% 5,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 21%-a, a férfiak 12%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte nagyon 
fontos. Elég magas ugyanakkor azoknak az aránya 20 %, akik szerint ez az intézmény 
egyáltalán nem fontos. Ők -úgy gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati 
gyermekintézményeket tartják szükségesnek. 
 

24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes Vállalati gyermekintézmények 

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 20,7% 19,4% 20,2% 
  2 - Nem fontos 5,3% 13,7% 8,7% 
  3 - Közepesen fontos 8,5% 16,1% 11,5% 
  4 - Fontos 9,6% 8,1% 9,0% 
  5 - Nagyon fontos 21,3% 12,1% 17,6% 
  8 - Nem vonatkozik 34,6% 30,6% 33,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Komárom megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 14, a nettó 
bére 11%-kal magasabb, mint a nőké.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 142110 95311 
férfi 166160 107460 
Összes 150953 99902 
Bérrés, % 14 11 
 
A nők 7, a férfiak 9%-át minimálbéren foglalkoztatják.  
A foglalkoztatási főcsoportok szerinti bér és bérrés elemzést nem tudjuk elvégezni az egyes 
csoportokba jutó kis elemszám miatt. 
Legmagasabb bérrést a férfiak dominálta szakmunkásképzőt végzett csoportban találtuk. A 
legkisebb a bérrés a főiskolát, egyetemet végzettek csoportjában. 
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26. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

Iskolai végzettség neme Nettó kereset 
  Ft/hó 
Szakmunkásképző nő 76789 
 férfi 94900 
 Bérrés,% 19 
Érettségi nő 89147 
 férfi 106893 
 Bérrés,% 17 
Főiskola, egyetem nő 133866 
 férfi 141189 
 Bérrés,% 5 
Összes nő 94881 
 férfi 107460 
 Bérrés,% 12 
   
Megjegyzés: Azokat a kategóriákat elemzzük, amelyekben minimálisan 60 elem jutott.  
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek a műszakpótlék mindkét nemnél és a túlórapótlék. 
A nők több műszakpótlékot kapnak, a férfiaknál pedig gyakoribb a 13. havi bér. A béren 
kívüli juttatások közül a legnépszerűbb az étkezési hozzájárulás, ezt követi a 
tömegközlekedési bérlet, az önkéntes egészség és nyugdíjbiztosítási hozzájárulás, és sokan 
kapnak ruhapénzt is.  
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27. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások 

neme műszakpótlékot 
kapott 

túlórapótlékot 
kapott 

jutalmat 
kapott 

veszélyességi 
pótlékot 
kapott 

nő 36% 36% 36% 1% 
férfi 53% 52% 40% 6% 
Összes 43% 42% 38% 3% 
 

neme borra- 
valók nyelvpótlék célprémium vezetői 

pótlék 
év végi 
jutalom 

13. 
havi 
bér 

nő 1% 2% 6% 4% 31% 39% 
férfi 4% 2% 13% 2% 25% 18% 
összes 2% 2% 9% 3% 29% 31% 
 
 

neme osztalék egyéb vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 3% 0% 1% 8% 8% 
férfi 2% 2% 1% 15% 12% 
összes 3% 1% 1% 11% 10% 
 
 
neme mobiltelefon otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 
nő 13% 0% 31% 89% 
férfi 19% 1% 23% 88% 
összes 15% 0% 28% 89% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 1% 11% 3% 20% 5% 
férfi 2% 10% 3% 13% 5% 
összes 2% 11% 3% 17% 5% 
 
Egy-két százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg 
munkabérüket, a többieknél ez nem volt gond. 
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Komárom megye 
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Nógrád megye 
 
A Nógrád megyében összegyűjtött minta nagysága 209 válaszból áll, amelyből 67 nő és 142 
férfi van. 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A férfiak jelenléte a versenyszférában 
erőteljesebb, és kisebb a közszférában, mint a nőké.  A nonprofit szektor részvétele a 
mintában nagyon kicsi, és a nőkre korlátozódik. 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

 Hol van a munkahelye 
nő férfi  

 versenyszférában 76,2% 94,7% 88,7% 
  közszférában 22,2% 5,3% 10,8% 
  nonprofit szektorban 1,6%   0,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők és a férfiak többségben fizikai munkások, de nem azonos mértékben, a férfiak nagyobb 
többségben, 80%-ban dolgoznak fizikai beosztásban. A vezetői pozíciókból való részesedés a 
férfiaknál magasabb, mint a nőknél. 
 

2. sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes 

Státusza a munkahelyén  
nő férfi  

 fizikai munkás 56,7% 79,6% 72,2% 
  szellemi, adminisztratív 40,3% 7,7% 18,2% 
  vezető 3,0% 8,5% 6,7% 
  egyéb   4,2% 2,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A foglalkozási főcsoportokat és a nemzetgazdasági ágazatokat nem tudjuk nemek szerint 
elemezni, mert egyik csoportban sincs legalább 60 válasz.  
 
A női csoportban legtöbben az iparban dolgoznak, majd ezt követi a szolgáltatás. A férfiak 
szinte mind az iparban dolgozik. A mintában a mezőgazdaság nincs képviselve. 
 

3. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 
neme összes szektor  

nő férfi  
 ipar 59,7% 92,3% 81,8% 
  mezőgazdaság   0,7% 0,5% 
  szolgáltatás 40,3% 7,0% 17,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 



170 

A kor megoszlást nem elemezzük nemenként, mert kevés az elemszám. A mintában kiugró az 
50-55 évesek részvétele, majd ezt követik a 25-29 évesek csoportja. A nők átlagéletkora 43 
év, a férfiaké 40 év. 
 
Kiemelkedő az érettségizettek aránya, majd azt követik a szakmunkás végzettségűek.  
 
A Nógrád megyei mintából a nők 97, a férfiak 90%-a nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a 
többiek romának magukat.  
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők, a nők 
között többen vannak az elváltak a férfiak között pedig az egyedülállók.  
 
 

4. sz. táblázat. Családi állapot, nemenként, % 
neme összes Családi állapot  

nő férfi  
 házas 63,6% 68,3% 66,8% 
  özvegy 7,6%   2,4% 
  elvált 13,6% 5,6% 8,2% 
  egyedülálló 15,2% 26,1% 22,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya, akik feltehetően a még nem önállósodott, de már 
dolgozó fiatalok köréből kerülnek ki. 
 
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
  nő férfi 
partnerével 69 68 
gyermekkel 57 38 
unokával 5 1 
szülőkkel 19 26 
nagyszülőkkel 0 1 
egyedül 2 7 
nem családtagokkal 0 0 
testvérrel 2 1 
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 79, a férfiak 71%-ának van. 
   
A munkaviszony a nők 88, a férfiak 92%-ánál határozatlan idejű. A nők 10%-át a férfiak 4%-
át foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 46, a férfiak 52%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 16, a férfiak 13%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a mintát szakszervezeti hálózat segítségével 
kérdeztük. 
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1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A vállalati méret szerinti elemzést sem tudjuk 
elvégezni, mert mindössze egyetlen kategóriában, az 1000-200 főt foglalkoztató vállalatok 
körében van 75 válasz. 
 
A cégek 70%-ában van 30%-ában nincs kollektív szerződés. 4%-ukban ágazati kollektív 
szerződés, 70%-ukban vállalati kollektív szerződés hatálya alatt dolgoznak. A válaszadók 
24%-a nem tudja, hogy van-e kollektív szerződés a cégnél, ahol dolgoznak.  
Miután a kollektív szerződés minden dolgozóra kiterjed, nemcsak a szakszervezeti tagokra, 
ennek a ténynek jóval nagyobb publicitást kellene kapni. 
 
A szakszervezeti képviselet a vállalatok 95%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 84%-
a számolt be. A két testület mögött a szervezett munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő 
vállalati vezetés húzódik meg. A válaszadók 62%-a szerint van a szakszervezetnek befolyása a 
vállalati vezetésre, ez 33 százalékponttal marad el a szakszervezeti képviseletek arányától.  A 
vállalatok 36%-ánál voltak elbocsátások az elmúlt évben. 

 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 77%-a a férfiak 65%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek. Az ennél többszöri munkanélküliség már ritkán fordult elő. 

 

6. sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli? % 
neme összes Hányszor volt munka nélkül 

(legalább három hónapig)? nő férfi  
0 77,1% 65,1% 68,8% 
1 18,8% 33,9% 29,3% 

 

2 4,2% 0,9% 1,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Legtöbben egy-két munkahelyet tudnak maguk mögött,  nők között 
azonban nem ritka a négyszeri munkahely változtatás sem. 
 

 
 
 
 
 
 



172 

7. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 
neme összes 

Hányszor változtatott munkahelyet 
nő férfi  

 0 52,2% 44,4% 46,9% 
1 17,9% 21,8% 20,6% 
2 11,9% 14,1% 13,4% 
3 7,5% 14,1% 12,0% 
4 7,5% 4,9% 5,7% 
5 1,5% 0,7% 1,0% 

 

6 és több 1,5%   0,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
  Legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül 
próbálnak munkát keresni, de sokan fordulnak a Munkaügyi Központhoz is. Legtöbben a 
napilapokban keresnek állást, és a relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az 
álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való keresést is. Az 
intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a munkaügyi központokon kívül, 
nagyon elenyésző.  
 

8. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai, % 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 72 76 
Interneten keresztül 33 23 
Munkaügyi központhoz fordul 57 68 
Vállalati honlapokon keres 3 5 
Újságokban keres 55 70 
Szaklapokban keres 5 1 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 2 0 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0 0 
Önéletrajzot küld 18 14 
Telefonon próbálkozik 37 42 
Másként 6 1 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci rugalmasságot 
elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A nők 60, a férfiak 74%-ának csak egy 
munkaköre volt a jelenlegi foglalkoztatójánál. Az emberek 13%-ának két munkaköre volt a 
jelenlegi munkahelyén, de a négy vagy annál több munkakör betöltése elenyésző. 
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9. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 

neme összes 
Hány munkaköre volt 

nő férfi  
1 69,2% 73,9% 72,4% 
2 15,4% 11,6% 12,8% 
3 4,6% 10,9% 8,9% 
4 3,1% 0,7% 1,5% 
5 4,6% 1,4% 2,5% 
6 1,5% 0,7% 1,0% 
7 1,5%   0,5% 

 

11   0,7% 0,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 1%-a a férfiak 13%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 36 és a férfiak 
46%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 57%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, 15%-uk ezt követően fizetésemelést kapott, viszont 10%-uk arra 
használta fel új ismereteit, hogy munkahelyet változtasson. Magas az aránya azoknak is, akik 
egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
 

10. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
Képesítések javították-e esélyeit neme összes 

  nő férfi  
 nem változott 66,7% 52,4% 57,1% 
  igen, fizetésemelést kaptam 

11,9% 16,7% 15,1% 

  igen, más munkát találtam 
11,9% 8,3% 9,5% 

  igen, egyéb módon 9,5% 22,6% 18,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. Sokan aggódnak a munkahely biztonsága miatt, és szintén sokan 
maguk szervezik meg munkahelyi teendőiket. Markáns vélemény a munkával kapcsolatban 
az, hogy változatos, ámde szellemileg és fizikailag fárasztó. Szerencsére az egészségre 
ártalmas és veszélyes munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik a 
munkahely biztonsága miatti aggodalom is. 
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11. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme Munkája 
változatos 

Munkája 
monoton 

Aggódom 
a munkahelyem 

miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag 
fáradtan 

megy haza 

nő 3,91 2,94 4,16 3,67 3,68 
férfi 3,67 2,88 3,65 3,82 3,91 
összes 3,75 2,90 3,82 3,77 3,84 

 

neme 
Szellemileg 

fáradtan megy 
haza 

Maga szervezi 
meg teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre 
ártalmas 

munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények

nő 3,77 3,73 3,67 2,74 2,68 
férfi 3,70 3,95 3,34 2,94 3,22 
összes 3,72 3,88 3,44 2,88 3,04 

 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, túlórázni kell és nincs 
megfelelő munka. 

12. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme nem tud 
megebédelni 

túlóráznia 
kell 

nagyon 
gyorsan kell 
elvégeznie 

valamit 

szorosak a határidők 

nő 2,99 73,13 17,91 4,48 
férfi 0,70 60,56 33,10 5,63 
összes 1,44 64,59 28,23 5,26 
 

neme főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

munkaideje ütközik családi 
elfoglaltságával 

nincs megfelelő 
munka 

nő 1,49 2,99 73,13 
férfi  0,70 60,56 
összes 0,48 1,44 64,59 
 
 
A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére.  
 

13. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
neme 

nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl több mint két 
óráig 

 nő 3,0% 73,1% 17,9% 4,5% 1,5% 
  férfi ,7% 60,6% 33,1% 5,6%   
összes 1,4% 64,6% 28,2% 5,3% 0,5% 
 
 
A nők elsősorban busszal, gyalog és autóval közlekednek. A férfiak is elsősorban busszal 
közlekednek, a gyaloglás helyett viszont szívesebben választják az autót. 
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14. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 

  nő férfi 
autóval 16 23 
biciklivel 10 6 
motorbiciklivel 0 1 
busszal, villamossal 60 68 
vonattal 2 4 
gyalog 31 16 
céges busszal 0 2 
otthon dolgozás 0 0 
egyéb módon 0 1 
 
Általában az emberek fele elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem, azok inkább 
túlterheltnek érzik magukat. 
 

15. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes  Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni  

nő férfi  
 nem, elégedett vagyok 59,7% 46,1% 50,5% 
  kevesebbet szeretnék dolgozni 

40,3% 52,5% 48,6% 

  többet szeretnék dolgozni   1,4% 1,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A válaszadók közül a férfiak és a nők 69%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva. A nők egy kissé érzékenyebbek a jó munkahelyi légkörre. 
 

16. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes Jó munkatársak  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos   1,4% 1,0% 
  2 - Nem fontos 1,5% 0,7% 1,0% 
  3 - Közepesen fontos 25,8% 28,6% 27,7% 
  4 - Fontos 22,7% 35,0% 31,1% 
  5 - Nagyon fontos 50,0% 32,9% 38,3% 
  8 - Nem vonatkozik   1,4% 1,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
A lakóhelytől való távolságra meglehetősen érzékenyek főként a nők ebben a megyében. 
Annak ellenére, hogy az átlagos utazási idő nem hosszú.  
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17. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 

neme összes A lakóhelytől való távolság  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos   5,1% 3,5% 
  2 - Nem fontos 3,1% 1,5% 2,0% 
  3 - Közepesen fontos 24,6% 41,6% 36,1% 
  4 - Fontos 21,5% 27,7% 25,7% 
  5 - Nagyon fontos 49,2% 22,6% 31,2% 
  8 - Nem vonatkozik 1,5% 1,5% 1,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A rugalmas munkaidőt a nők majdnem egyforma mértékben tartják fontosnak és nem 
fontosnak (az 1+2 és a 4+5 válaszok egyenlege). A férfiaknál többségben vannak azok, akik 
számára nem fontos a rugalmas munkaidő. 
 

 
18. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 

neme összes Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 11,3% 14,0% 13,1% 
  2 – Nem fontos 17,7% 29,4% 25,8% 
  3 -  Közepesen fontos 25,8% 29,4% 28,3% 
  4 -  Fontos 6,5% 6,6% 6,6% 
  5 - Nagyon fontos 25,8% 14,0% 17,7% 
  8 - nem vonatkozik 12,9% 6,6% 8,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét az emberek nagyobb részben tartják fontosnak és nagyon 
fontosnak, mint nem.  
 

19. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes Továbbképzési lehetőségek  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 15,9% 11,8% 13,1% 
  2 - Nem fontos 12,7% 11,0% 11,6% 
  3 - Közepesen fontos 33,3% 44,1% 40,7% 
  4 - Fontos 1,6% 14,0% 10,1% 
  5 - Nagyon fontos 31,7% 14,7% 20,1% 
  8 - Nem vonatkozik 4,8% 4,4% 4,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem.  
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20. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 3,2% 4,4% 4,0% 
2 - Nem fontos 8,1% 7,4% 7,6% 
3 - Közepesen fontos 21,0% 37,5% 32,3% 
4 - Fontos 11,3% 16,2% 14,6% 
5 - Nagyon fontos 45,2% 29,4% 34,3% 

 

8 - Nem vonatkozik 11,3% 5,1% 7,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

A nők és férfiak 31%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy 
nagyon fontos. 22%-uk szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők -úgy 
gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják 
szükségesnek. 
 

21. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 20,3% 8,4% 12,1% 
2 - Nem fontos 8,5% 10,7% 10,0% 
3 - Közepesen fontos 16,9% 36,6% 30,5% 
4 - Fontos 11,9% 16,0% 14,7% 
5 - Nagyon fontos 16,9% 15,3% 15,8% 

 

8 - Nem vonatkozik 25,4% 13,0% 16,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Nógrád megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 5 és nettó bére 
7%-kal magasabb, mint a nőké. A nők 14 és a férfiak 3%-át minimálbéren foglalkoztatják 
 

22. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 106377 75674 
férfi 111719 81413 
Összes 110035 79595 
Bérrés,% 5 7 
 
A szakmunkásképzőt végzettek között a női nettó bér 26%-kal alacsonyabb, az 
érettségizetteknél pedig mindössze 3%-kal. A megyében kialakult bérrést a szakmunkás 
végzettségűek bérkülönbsége alakítja ki. 
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23. sz. táblázat. Iskolai végzettség és a nettó bér és bérrés alakulása, Ft 
Iskolai végzettség neme Nettó bér 
 Szakmunkásképző nő 55493,15 
 férfi 74968,43 
  Bérrés,% 26 
 Érettségi nő 82548,7 
 férfi 85205 
  Bérrés,% 3 
Egyetem nő 75673,81 
 férfi 81413,27 
   Bérrés,% 7 
Összes nő 55493,15 
  férfi 74968,43 
 Bérrés,% 26 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak, a 
túlórapótlék, a műszakpótlék és a jutalom. 
 

24. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

Neme 
 

műszakpótlékot 
kapott 

túlórapótlékot 
kapott jutalmat kapott 

 
veszélyességi pótlékot 

kapott 
nő 35,8% 28,4% 32,8% 7,5% 
férfi 62,0% 71,8% 39,4% 3,5% 
összes 53,6% 57,9% 37,3% 4,8% 
 

Neme 
 

borra- 
valók nyelvpótlék célprémium vezetői pótlék év végi 

 jutalom 
13. 

havi bér 

nő 1,5% 0,0% 3,0% 1,5% 44,8% 44,8% 
férfi 0,7% 0,0% 3,5% 1,4% 59,9% 22,5% 
összes 1,0% 0,0% 3,3% 1,4% 55,0% 29,7% 
 
Az étkezési hozzájárulás mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt követi 
az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás, a tömegközlekedési bérlet és a ruhapénz, de ezek 
jócskán lemaradnak az étkezési hozzájárulás mögött.  
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25. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme osztalék részesedés részvény 
juttatás egyéb 

nő 0% 0% 0% 16% 
férfi 1% 0% 0% 26% 
összes 1% 0% 0% 23% 
 

neme 

vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 4% 4% 48% 
férfi 5% 5% 54% 
összes 5% 5% 52% 
 
 

neme 
mobil 

telefont 
otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 
nő 4% 0% 31% 82% 
férfi 4% 0% 60% 84% 
összes 4% 0% 51% 83% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 0% 0% 1% 13% 24% 
férfi 0% 0% 4% 18% 27% 
összes 0% 0% 3% 17% 26% 
 
Egy százalék alatt volt átlagosan azok aránya, akik nem időben kapták meg munkabérüket. 
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Nógrád megye 
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Pest megye 
 
A Pest megyében összegyűjtött minta nagysága 530 válaszból áll, amelyből 253 nő és 277 
férfi van. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A közszférában nagyobb arányban 
vannak jelen a nők, mint a férfiak. A nonprofit szektor igen kis arányban van képviselve a 
mintában. 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes Hol van a munkahelye  

nő férfi  
 versenyszférában 62,9% 70,8% 67,0% 
  közszférában 34,3% 26,3% 30,1% 
  nonprofit szektorban 2,8% 2,9% 2,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
A nők többsége szellemi adminisztratív munkakörökben dolgozik, a férfiak pedig többségben 
fizikai munkások, bár a szellemi adminisztratív munkakörben dolgozók aránya alig marad el a 
szakmunkásokétól. A vezetői pozíciókból való részesedése a nők esetében alacsonyabb, mint 
a férfiaké.  
 

2.sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes Státusza munkahelyén  

nő férfi  
 fizikai munkás 27,6% 37,2% 32,6% 
  szellemi, adminisztratív 52,4% 31,4% 41,4% 
  vezető 11,2% 19,9% 15,7% 
  egyéb 8,8% 11,6% 10,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők az egyéb felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozásokban vannak leginkább képviselve, a férfiak pedig a 
felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozásokban. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 

neme összes 
  nő férfi  
  

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő 
foglalkozás 21,5% 28,2% 25,0% 

  
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglalkozások 29,9% 15,5% 22,3% 

  
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 10,8% 14,8% 12,9% 

 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. 
 
A női csoportban legtöbben a szolgáltatásban dolgoznak, majd ezt követi az ipar. A férfiak 
szintén a szolgáltatásban dolgoznak, több, mint felerészben, de részvételük a két fő szektor 
között sokkal kiegyensúlyozottabb, mint a nők esetében. Az ágazati megoszlás elemzéséhez 
csak a szállítás és az ingatlanügyek esetében van elég adatunk. E két alágazatból az elsőben a 
nők részvétele erősebb, a másodikban a férfiaké. 
 

4. sz. táblázat A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 
neme összes Szektor  

nő férfi  
  egyéb   0,4% 0,2% 
  ipar 19,4% 40,1% 30,2% 
  mezőgazdaság 1,2% 1,4% 1,3% 
  szolgált 79,4% 58,1% 68,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Kormegoszlás tekintetében Pest megyében a nők esetében kiugró a 40-45 és a 50-55 évesek 
aránya.. Mindkét nemben a legkevésbé képviselt korosztály a 18-24 éveseké. A férfi minta 
kissé fiatalabb, mint a női. 
 
A nők esetében kiemelkedő az érettségizettek aránya, majd azt követi a felsőfokú 
végzettségűeké. A férfiaknál a felsőfokú végzettségűek vannak a legtöbben. 
 
A Pest megyei minta 98%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez. A fennmaradó rész 
leginkább romának vallotta magát. 
 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők 
között vannak többen az elváltak, a férfiak között az egyedülállók, emlékezzünk, a férfi minta 
kissé fiatalabb. 
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6. sz. táblázat. Családi állapot, nemenként, % 
neme összes Családi állapot  

nő férfi  
 házas 62,9% 75,0% 69,3% 
  özvegy 5,2% 1,4% 3,2% 
  elvált 13,1% 8,0% 10,4% 
  egyedülálló 18,7% 15,6% 17,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya, amikor már a fiatalok dolgoznak, de még nincs 
önálló lakásuk. 
 

7. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
  nő férfi 
partnerével 60 77 
gyermekkel 60 57 
unokával 2 2 
szülőkkel 20 20 
nagyszülőkkel 2 0 
egyedül 8 9 
nem családtagokkal 1 1 
testvérrel 4 2 
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 63, a férfiak 75%-ának van. 
Az elvált nők között kissé magasabb a gyermekesek aránya, mint az elvált férfiaknál, és az 
egyedülállók közül is a nők vállalkoznak inkább a gyermekvállalásra. 
 

8. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
családi állapot neme 

  
 Van-e gyereke 
  házas özvegy elvált egyedülálló 

nő  Nincs 12,9% 15,4% 12,1% 95,5% 
    Van 87,1% 84,6% 87,9% 4,5% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  Nincs 12,1%   14,3% 97,6% 
    Van 87,9% 100,0% 85,7% 2,4% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A munkaviszony a nők 96, a férfiak 97%-ánál határozatlan idejű. A nők 8%-át a férfiak 8%-át 
foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 40, a férfiak 38%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 17, a férfiak 37%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton lett 
lekérdezve. 
 



184 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A kivastagított sorok azok, amelyekben minimum 60 
elem van. Ezeket elemezzük. 
 
A cégek 72%-ában van 28%-ában nincs kollektív szerződés. Az 250-500 főt foglalkoztató 
körben találtuk a legtöbb kollektív szerződés hatálya alatt dolgozó munkahelyet, a 
szakszervezetek hagyományos bázisán. 
 

9. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 
kollektív szerződés összes 

vállalatánál foglalkoztatottak 
nincs van  

alkalmazott nélküli 
önfoglalkoztató 5,8% 0,3% 1,8% 

tíznél kevesebb 33,8% 4,4% 12,6% 
10-20 9,4% 5,5% 6,6% 
20-50 16,5% 11,0% 12,6% 
50-100 15,1% 11,3% 12,4% 
100-250 10,8% 13,5% 12,8% 
250-500 6,5% 15,5% 13,0% 
500-1000 1,4% 9,4% 7,2% 
1000-2000 0,7% 9,7% 7,2% 
2000-5000   4,1% 3,0% 

 

5000-nél több   15,2% 11,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb az 50-100 főt foglalkoztató cégeknél. 
 
A szakszervezeti képviselet a 250-500 főt foglalkoztató vállalati körben koncentrálódik. Szakszervezet 
a vállalatok 70%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 49%-a számolt be. Üzemi 
tanácsok is abban a vállalati körben vannak, ahol szakszervezetek. A két testület mögött a szervezett 
munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő vállalati vezetés húzódik meg.  

Ahol van vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is érzékelhető a vállalati 
vezetésre, legalábbis a dolgozók így látják. Célszerű tehát minél inkább harcolni azért, hogy a 
szakszervezetek ne kerüljenek a vállalaton kívülre. Mindenesetre a megkérdezettek 69%-ánál 
van szakszervezet, de csak 47% véli úgy, hogy ennek van befolyása a vállalatvezetésre. 
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10. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás 

 vállalatánál foglalkoztatottak vállalatánál van 
szakszervezeti képviselet 

vállalatánál van befolyása a 
szakszervezetnek a vezetésre 

 alkalmazott nélküli 
önfoglalkoztató 0,3%   

  tíznél kevesebb 2,8% 2,5% 
  10-20 4,4% 4,5% 
  20-50 11,3% 11,9% 
  50-100 12,9% 10,7% 
  100-250 14,3% 11,9% 
  250-500 16,5% 14,4% 
  500-1000 9,4% 9,9% 
  1000-2000 9,6% 9,9% 
  2000-5000 3,9% 4,5% 
  5000-nél több 14,6% 19,8% 
összes 100,0% 100,0% 
 
 
A vállalati mérettel nő az elbocsátások száma. Ebben a vállalati méretkörben van jelen 
leginkább a szakszervezet is. Nem tudjuk mennyi lenne az elbocsátások mértéke, ha 
szakszervezetek nem lennének jelen, de úgy gondoljuk, hogy feladatuk inkább a tisztességes 
leépítések elérése. 
 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
A nők 79%-a, a férfiak 80%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek. Az ennél többszöri munkanélküliség már ritkán fordult elő. 

 

15 sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 
neme összes Hányszor volt munka nélkül 

 (legalább három hónapig)  nő férfi  
 0 79,0% 79,5% 79,3% 
  1 15,6% 15,7% 15,6% 
  2 4,9% 3,6% 4,2% 
  3 0,4% 1,2% 0,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Nemi jelleg nem fedezhető fel a munkahely-változtatások mögött. 
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11. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 
neme összes Hányszor változtatott munkahelyet 

nő férfi  
  0 23,0% 17,7% 20,2% 
  1 15,9% 19,5% 17,8% 
  2 19,8% 23,1% 21,6% 
  3 18,3% 19,1% 18,7% 
  4 11,9% 8,7% 10,2% 
  5 7,1% 6,1% 6,6% 
  6 és több 4,0% 5,8% 4,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni. Sokan keresnek még napilapokban állást, és a relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen 
jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való keresést is. Az 
intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a munkaügyi központokon kívül, nagyon 
elenyésző.  

12. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai, % 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 69 59 
Interneten keresztül 43 44 
Munkaügyi központhoz fordul 23 17 
Vállalati honlapokon keres 13 18 
Újságokban keres 45 47 
Szaklapokban keres 3 5 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 2 4 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 2 2 
Önéletrajzot küld 28 24 
Telefonon próbálkozik 23 14 
Másként 12 15 
 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A legtöbben egy munkahelyet töltenek be a 
jelenlegi munkahelyükön, de nem ritka a kettő, sőt a három munkakör sem. 
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13. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes Hány munkaköre volt 

nő férfi  
 1 60,7% 55,4% 57,9% 
  2 17,8% 23,4% 20,7% 
  3 12,6% 13,8% 13,2% 
  4 6,1% 4,5% 5,2% 
  5 2,0% 2,2% 2,1% 
  6   0,4% 0,2% 
  7 0,8%   0,4% 
  10   0,4% 0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 35%-a a férfiak 20%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 58 és a férfiak 
48%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 49%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 24, a férfiak 18%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, többen, mint ahányan fizetésemelést kaptak. Magas az aránya 
azoknak is, akik egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
 

14. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 

neme összes Képesítések javították-e esélyeit  
nő férfi  

 nem változott 42,9% 55,0% 49,4% 
  igen, fizetésemelést kaptam 

7,9% 6,9% 7,3% 

  igen, más munkát találtam 
24,1% 18,3% 21,0% 

  igen, egyéb módon 25,1% 19,7% 22,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 Mindkét nem esetében az érettségizettek és a felsőfokú iskolát végzettek körében találjuk a 
legnagyobb ösztönzést új képesítés megszerzésére.  
 

15. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség neme  más képesítést szerzett  
Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola, 

egyetem 
nő  nem 68,4% 72,4% 36,6% 34,8% 
    igen 31,6% 27,6% 63,4% 65,2% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 84,6% 66,2% 38,2% 49,6% 
    igen 15,4% 33,8% 61,8% 50,4% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik a munkahely biztonsága 
miatti aggodalom is. 
 

16. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag 
fáradtan 

megy haza

nő 4,02 2,04 3,19 2,90 3,14 
férfi 4,05 2,13 3,30 2,61 3,09 
összes 4,04 2,09 3,25 2,75 3,11 
 

neme 
Szellemileg 

fáradtan megy 
haza 

Maga szervezi 
meg teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények

nő 3,75 3,30 3,16 2,18 1,98 
férfi 3,33 3,48 3,11 2,31 2,44 
összes 3,53 3,40 3,13 2,25 2,22 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy a nem tud megebédelni. 
 

17. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 3,32 3,66 4,16 
férfi 3,62 3,94 4,35 
összes 3,48 3,80 4,26 
 

neme szorosak a 
határidők 

főnöke megvál-toztatja 
a munka-idejét 

munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

nincs megfelelő 
munka 

nő 4,16 3,79 3,67 3,85 
férfi 4,33 3,80 3,76 3,75 
összes 4,25 3,79 3,72 3,80 
 
A legtöbben egy órán belül érnek be a munkahelyre, de sokan vannak, akik egy órán túl is 
utaznak. 
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18. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
 neme 

nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl több mint két 
óráig 

 nő 2,8% 36,7% 29,9% 28,3% 2,4% 
  férfi 2,9% 30,7% 40,4% 24,9% 1,1% 
Összes 2,8% 33,5% 35,4% 26,5% 1,7% 

 
A nők elsősorban busszal, vonattal és autóval közlekednek. A férfiak kiemelkedő mértékben 
autóval jutnak el a munkahelyükre, majd busszal. 
 

19. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 27 44 
biciklivel 10 6 
motorbiciklivel 0 3 
busszal, villamossal 44 35 
vonattal 28 27 
gyalog 21 11 
céges busszal 2 5 
otthondolgozás 1 1 
egyéb módon 4 3 
 
A válaszadók közül a férfiak és a nők 76%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva.  
 
 

20. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes jó munkatársak  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 1,2% 2,2% 1,7% 
  2 - Nem fontos 0,8% 1,8% 1,3% 
  3 - Közepesen fontos 18,0% 21,2% 19,7% 
  4 - Fontos 26,8% 28,8% 27,9% 
  5 - Nagyon fontos 52,4% 43,4% 47,7% 
  8 - Nem vonatkozik 0,8% 2,6% 1,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A lakóhelytől való távolságra meglehetősen érzékenyek az emberek ebben a megyében, ami 
nem is csoda, hiszen itt az egyik leghosszabb a megyékben az ezzel töltött idő. 
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21. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes a lakóhelytől való távolság  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 5,6% 6,2% 5,9% 
  2 - Nem fontos 4,4% 8,1% 6,3% 
  3 - Közepesen fontos 30,4% 32,6% 31,5% 
  4 - Fontos 19,2% 21,2% 20,3% 
  5 - Nagyon fontos 38,4% 28,6% 33,3% 
  8 - Nem vonatkozik 2,0% 3,3% 2,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A rugalmas munkaidőt a nők 51%-a a férfiak 46%-a tartja fontosnak és nagyon fontosnak.  
 

22. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes rugalmas munkaidő  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 14,4% 15,5% 15,0% 
  2 - Nem fontos 11,6% 7,0% 9,2% 
  3 - Közepesen fontos 17,2% 25,8% 21,7% 
  4 - Fontos 22,4% 19,9% 21,1% 
  5 - Nagyon fontos 29,2% 25,8% 27,4% 
  8 - Nem vonatkozik 5,2% 5,9% 5,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A továbbképzés lehetőségét a nők fontosabbnak tartják, mint a férfiak, de ugyanannyian 
mondják azt, hogy ez nem vagy egyáltalán nem fontos. 
 
 

23. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes továbbképzési lehetőségek  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 21,3% 28,9% 25,3% 
  2 - Nem fontos 15,7% 15,0% 15,3% 
  3 - Közepesen fontos 21,3% 22,7% 22,0% 
  4 - Fontos 16,5% 12,8% 14,6% 
  5 - Nagyon fontos 19,7% 16,1% 17,8% 
  8 - Nem vonatkozik 5,6% 4,4% 5,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem. A nők érzékenyebbek ebben a kérdésben. 
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24. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes családi élet és munka összeegyeztetése  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 14,1% 17,3% 15,7% 
  2 - Nem fontos 5,2% 9,2% 7,3% 
  3 - Közepesen fontos 17,3% 21,3% 19,4% 
  4 - Fontos 20,5% 16,5% 18,4% 
  5 - Nagyon fontos 40,6% 30,9% 35,5% 
  8 - Nem vonatkozik 2,4% 4,8% 3,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők és férfiak 40%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy 
nagyon fontos. 52%-uk szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők -úgy 
gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják 
szükségesnek. 
 

25. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 35,4% 43,2% 39,5% 
2 - Nem fontos 8,1% 15,5% 12,0% 
3 - Közepesen fontos 11,4% 10,3% 10,8% 
4 - Fontos 7,7% 6,6% 7,2% 
5 - Nagyon fontos 21,5% 12,5% 16,8% 

 

8 - Nem vonatkozik 15,9% 11,8% 13,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A pest megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 20, a nettó bére 
18%-kal magasabb, mint a nőké. A nők 8 és a férfiak 7%-át minimálbéren foglalkoztatják 
 

26. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 180521,6 116202,5 
férfi 225771,9 141858,3 
Összes 204725,3 129487,6 
Bérrés,% 20 18 
 
Négy foglalkozási főcsoportban találtunk elegendő számú választ az elemzéshez. A 
legmagasabb bérrést a szolgáltatási jellegű foglalkozásoknál és az ipari és építőipari 
foglalkozásoknál találtuk. 
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27. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 
 neme nettó bér 
Felsőfokú képzettség  
önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozás nő 167867
 férfi 183842
 Bérrés,% 9
Egyéb, felsőfokú  
Vagy középfokú  
képzettséget  
igénylő foglalkozás nő 104046
 férfi 126476
 Bérrés,% 18
Szolgáltatási jellegű  
foglalkozások nő 72669
 férfi 99986
 Bérrés,% 27
Ipari és  
építőipari  
foglalkozások nő 86247
 férfi 116845
 Bérrés,% 26
Összes nő 116317
 férfi 141858
 Bérrés,% 18

 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
Legmagasabb bérrést az érettségizettek csoportjában és a férfiak dominálta szakmunkásképző 
csoportban találtuk. A felsőfokú végzettségűek körében a legalacsonyabb a bérrés. 
 

28. sz. táblázat. A nettó jövedelem 
és a bérrés alakulása iskolai végzettség és nemek szerint 

Iskolai végzettség neme nettó bér 
Szakmunkásképző nő 76478
 férfi 97906
 Bérrés,% 22
Érettségi nő 92091
 férfi 123886
 Bérrés,% 26
Főiskola, egyetem nő 165439
 férfi 182851
 Bérrés,% 10
Összes nő 116203
 férfi 141858
 Bérrés,% 18
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a 13. 
havi bér és a jutalom. 
 
 

 



193 

29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme műszakpótlékot 
kapott túlórapótlékot kapott jutalmat kapott veszélyességi 

pótlékot kapott 

nő 12% 22% 31% 3% 
férfi 24% 30% 23% 4% 
összes 18% 26% 27% 4% 

 
 

neme borravalók nyelvpótlék célprémium vezetői pótlék év végi jutalom 
13. 
havi 
bér 

nő 5% 4% 2% 4% 24% 48% 
férfi 2% 3% 6% 6% 16% 45% 
összes 4% 3% 4% 5% 20% 47% 

 
Az étkezési hozzájárulás mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt követi 
az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás a tömegközlekedési bérlet és az önkéntes 
egészségbiztosítási hozzájárulás, de ezek jócskán lemaradnak az étkezési hozzájárulás mögött. 
Vállalati kocsit és mobil telefont inkább férfiak kapnak. 
 
 

30. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme osztalék részesedés részvény- 
juttatás egyéb 

nő 1% 0% 0% 23% 
férfi 4% 0% 1% 20% 
összes 3% 0% 1% 21% 
 

neme vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 11% 29% 34% 
férfi 19% 32% 44% 
összes 16% 31% 39% 
 
neme mobiltelefon otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 
nő 13% 2% 36% 75% 
férfi 19% 2% 38% 81% 
összes 16% 2% 37% 78% 
 
neme számítógép uszodabérlet tandíj- 

hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 4% 2% 5% 19% 13% 
férfi 5% 1% 1% 12% 12% 
összes 4% 2% 3% 15% 12% 
 
Három százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg 
munkabérüket, a többieknél ez nem volt gond. 
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Pest megye 
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Somogy megye 
 
A Somogy megyében összegyűjtött minta nagysága 179 válaszból áll, amelyből 118 nő és 61 
férfi van. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A férfiak jelenléte a versenyszférában 
erőteljesebb, és kisebb a közszférában, mint a nőké.  A nonprofit szektor részvétele a 
mintában nem éri el az 1%-ot. 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

versenyszférában 63,3% 75,9% 67,5% 
közszférában 28,4% 13,0% 23,3% 

 

nonprofit szektorban 8,3% 11,1% 9,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők többsége szellemi adminisztratív munkakörökben dolgozik, a férfiak pedig többségben 
fizikai munkások. A vezetői pozíciókból való részesedés a férfiaknál magasabb, mint a 
nőknél. 
 

2.sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, 
neme összes 

státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 40,2% 51,7% 44,1% 
szellemi, adminisztratív 43,6% 23,3% 36,7% 
vezető 8,5% 16,7% 11,3% 

 

egyéb 7,7% 8,3% 7,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A foglalkozási főcsoportokat és a nemzetgazdasági ágazatokat nem tudjuk nemek szerint 
elemezni, mert egyik csoportban sincs legalább 60 válasz.  
 
A női csoportban legtöbben az iparban dolgoznak, majd ezt követi a szolgáltatás. A férfiak 
többsége szintén az iparban dolgozik. A mintában a mezőgazdaság nincs képviselve. 
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3. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 
neme összes 

szektor 
nő férfi  

 egyéb 4,2% 4,9% 4,5% 
ipar 52,5% 60,7% 55,3% 

 

szolgáltatás 43,2% 34,4% 40,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A kor megoszlást nem elemezzük nemenként, mert kevés az elemszám.  A mintában kiugró 
az 50-55 évesek részvétele, majd ezt követik a 30-34 évesek csoportja. A nők átlagéletkora 42 
év, a férfiaké 43 év. 
 
 
Kiemelkedő az érettségizettek aránya, majd azt követik a szakmunkás végzettségűek.  
 
A Somogy megyei minta 97%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a többiek romának 
és németnek vallották magukat egyenlő arányban.  
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők.  
 

4. sz. táblázat. Családi állapot, nemenként, % 
neme összes 

családi állapot 
nő férfi  

házas 62,1% 66,1% 63,4% 
özvegy 2,6% 1,7% 2,3% 
elvált 17,2% 18,6% 17,7% 

 

egyedülálló 18,1% 13,6% 16,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya, akik feltehetően a még nem önállósodott, de már 
dolgozó fiatalok köréből kerülnek ki. 
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
  nő férfi 
 partnerével 70 72 
 gyermekkel 57 44 
 unokával 2 3 
 szülőkkel 26 18 
 nagyszülőkkel 2 2 
 egyedül 5 10 
 nem családtagokkal 2 3 
 testvérrel 3 3 
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
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Gyermeke a nők 72, a férfiak 70%-ának van. 
   
A munkaviszony a nők 87, a férfiak 85%-ánál határozatlan idejű. A nők 14%-át a férfiak 9%-
át foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 53, a férfiak 48%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 20, a férfiak 25%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a mintát szakszervezeti hálózat segítségével 
kérdeztük. 
 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A vállalati méret szerinti elemzést sem tudjuk 
elvégezni, mert nincs 60 elemnél több választ egyetlen kategóriában sem. 
 
A cégek 78%-ában van 22%-ában nincs kollektív szerződés. 1%-ukban ágazati kollektív 
szerződés, 77%-ukban vállalati kollektív szerződés hatálya alatt dolgoznak. A válaszadók 
25%-a nem tudja, hogy van-e kollektív szerződés a cégnél, ahol dolgoznak.  
Miután a kollektív szerződés minden dolgozóra kiterjed, nemcsak a szakszervezeti tagokra, 
ennek a ténynek jóval nagyobb publicitást kellene kapni. 
 
A szakszervezeti képviselet a vállalatok 75%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 67%-
a számolt be. A két testület mögött a szervezett munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő 
vállalati vezetés húzódik meg. A válaszadók 53%-a szerint van a szakszervezetnek befolyása a 
vállalati vezetésre, ez 22 százalékponttal marad el a szakszervezeti képviseletek arányától.  A 
vállalatok 64%-ánál voltak elbocsátások az elmúlt évben. 

 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 51%-a a férfiak 56%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek. Az ennél többszöri munkanélküliség már ritkán fordult elő. 

 

6. sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes Hányszor volt munka nélkül 
 (legalább három hónapig) nő férfi  

0 51,3% 56,4% 52,9% 
1 35,0% 25,6% 31,9% 
2 12,5% 12,8% 12,6% 

 

3 1,3% 5,1% 2,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Legtöbben egy-két munkahelyet tudnak maguk mögött, nők között 
azonban nem ritka a négyszeri munkahely változtatás sem. 
 

7. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 
neme összes 

Hányszor változtatott munkahelyet  
nő férfi  

 0 28,0% 26,2% 27,4% 
1 11,9% 18,0% 14,0% 
2 16,1% 16,4% 16,2% 
3 16,1% 18,0% 16,8% 
4 16,1% 8,2% 13,4% 
5 6,8% 6,6% 6,7% 

 

6 és több 5,1% 6,6% 5,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
  Legtöbben a hagyományos kapcsolat rendszeren (család, ismerősök) keresztül 
próbálnak munkát keresni, de sokan fordulnak a Munkaügyi Központhoz is. Legtöbben a 
napilapokban keresnek állást, és a relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az 
álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való keresést is. Az 
intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a munkaügyi központokon kívül, 
nagyon elenyésző.  
 

8. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai, % 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 67 62 
Interneten keresztül 31 26 
Munkaügyi központhoz fordul 54 53 
Vállalati honlapokon keres 7 12 
Újságokban keres 45 48 
Szaklapokban keres 2 5 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 9 0 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 1 0 
Önéletrajzot küld 27 20 
Telefonon próbálkozik 20 21 
Másként 5 5 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A nők 53, a férfiak 42%-ának csak egy 
munkaköre volt a jelenlegi foglalkoztatójánál. Az emberek 26%-ának két munkaköre volt a 
jelenlegi munkahelyén, de a négy vagy annál több munkakör betöltése elenyésző. 
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9. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 

neme összes 
Hány munkaköre volt 

nő férfi  
1 52,8% 41,8% 49,1% 
2 25,0% 27,3% 25,8% 
3 13,0% 20,0% 15,3% 
4 6,5% 7,3% 6,7% 
5 0,9% 1,8% 1,2% 
6 0,9% 1,8% 1,2% 

 

8 0,9%   0,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 33%-a a férfiak 23%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 51 és a férfiak 
74%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 49%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, 19%-uk ezt követően fizetésemelést kapott, viszont 11%-uk arra 
használta fel új ismereteit, hogy munkahelyet változtasson. Magas az aránya azoknak is, akik 
egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
 

10. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes Képesítések javították-e esélyeit  

nő férfi  
 nem változott 59,6% 30,8% 49,3% 
  igen, fizetésemelést kaptam 

20,2% 15,4% 18,5% 

  igen, más munkát találtam 
5,3% 21,2% 11,0% 

  igen, egyéb módon 14,9% 32,7% 21,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg és fizikailag fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és 
veszélyes munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik a munkahely 
biztonsága miatti aggodalom is. 
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11. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme Munkája 
változatos 

Munkája  
monoton 

Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag 
fáradtan 

megy haza 

nő 4,16 2,59 4,22 3,83 3,37 
férfi 4,80 1,64 4,33 3,63 3,96 
összes 4,38 2,26 4,26 3,75 3,57 
 

neme 
Szellemileg 

fáradtan megy 
haza 

Maga szervezi 
meg teendőit 

Stresszes 
a munkaköre 

Egészségre 
ártalmas 

munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények

nő 4,55 3,63 4,26 2,44 1,79 
férfi 4,18 3,57 4,02 3,06 3,02 
összes 4,42 3,61 4,17 2,66 2,23 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy nem tud megebédelni. 
 

12. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 3,28 4,72 4,98 
férfi 3,87 5,02 5,06 
összes 3,49 4,83 5,01 
 

neme szorosak a 
határidők 

főnöke megvál-toztatja 
a munkaidejét 

munkaideje 
ütközik 
családi 

elfoglaltságával 

nincs megfelelő 
munka 

nő 5,42 4,73 4,52 4,07 
férfi 5,43 4,91 4,89 4,94 
összes 5,42 4,80 4,65 4,38 
 
 
A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére.  
 
 

13. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
  
  nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl 

neme nő 3,4% 70,9% 19,7% 6,0% 
  férfi 6,7% 68,3% 21,7% 3,3% 
összes 4,5% 70,1% 20,3% 5,1% 
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A nők elsősorban busszal, gyalog és autóval közlekednek. A férfiak kiemelkedő mértékben 
autóval jutnak el a munkahelyükre, majd busszal. 
 

14. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 28 54 
biciklivel 1 8 
motorbiciklivel 1 2 
busszal, villamossal 54 48 
vonattal 3 2 
gyalog 25 18 
céges busszal 2 2 
otthon dolgozás 1 2 
egyéb módon 0 2 
 1 2 
 2 1 
 
 
Nemtől függetlenül az emberek nagy többsége elégedett a munkája mennyiségével. Akik 
nem, azok inkább túlterheltnek érzik magukat. 
 

15. sz. táblázat. Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni  

nő férfi  
 nem, elégedett vagyok 73,5% 62,3% 69,7% 
  kevesebbet szeretnék dolgozni 

23,9% 29,5% 25,8% 

  többet szeretnék dolgozni 2,6% 8,2% 4,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
A válaszadók közül a férfiak és a nők 76%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva. A nők egy kissé érzékenyebbek a jó munkahelyi légkörre. 
 

16. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes jó munkatársak 

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 4,0% 3,9% 3,9% 
  2 - Nem fontos 2,0% 2,0% 2,0% 
  3 - Közepesen fontos 5,9% 11,8% 7,9% 
  4 - Fontos 77,2% 74,5% 76,3% 
  5 - Nagyon fontos 10,9% 7,8% 9,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságra meglehetősen érzékenyek az emberek ebben a megyében. 
Annak ellenére, hogy az átlagos utazási idő nem hosszú.  
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17. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes A lakóhelytől való távolság  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 5,2% 18,4% 9,7% 
  2 - Nem fontos 8,3% 8,2% 8,3% 
  3 - Közepesen fontos 7,3% 10,2% 8,3% 
  4 - Fontos 63,5% 53,1% 60,0% 
  5 - Nagyon fontos 15,6% 10,2% 13,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A rugalmas munkaidőt az emberek 47%-a tartja fontosnak és nagyon fontosnak.  
 

18. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes Rugalmas munkaidő  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 19,1% 24,4% 20,9% 
  2 - Nem fontos 6,7% 2,2% 5,2% 
  3 - Közepesen fontos 2,2% 24,4% 9,7% 
  4 - Fontos 2,2% 2,2% 2,2% 
  5 - Nagyon fontos 40,4% 37,8% 39,6% 
  8 - Nem vonatkozik 29,2% 8,9% 22,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A továbbképzés lehetőségét az emberek nagyobb részben tartják fontosnak és nagyon 
fontosnak, mint nem.  
 

19. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes Továbbképzési lehetőségek  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 15,1% 15,2% 15,2% 
  2 - Nem fontos 2,3% 4,3% 3,0% 
  3 - Közepesen fontos 12,8% 13,0% 12,9% 
  4 - Fontos 7,0% 10,9% 8,3% 
  5 - Nagyon fontos 47,7% 50,0% 48,5% 
  8 - Nem vonatkozik 15,1% 6,5% 12,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem. A férfiak érzékenyebbek ebben a kérdésben. 
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20. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes Családi élet és munka összeegyeztetése  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 5,6% 4,3% 5,1% 
  2 - Nem fontos 1,1%   0,7% 
  3 - Közepesen fontos 4,4% 4,3% 4,4% 
  4 - Fontos 6,7% 15,2% 9,6% 
  5 - Nagyon fontos 71,1% 71,7% 71,3% 
  8 - nem vonatkozik 11,1% 4,3% 8,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők és férfiak 37%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy 
nagyon fontos. 25%-uk szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők -úgy 
gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják 
szükségesnek. 
 

21. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes Vállalati gyermekintézmények 

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 19,8% 29,5% 23,2% 
  2 - Nem fontos 1,2% 4,5% 2,4% 
  3 - Közepesen fontos 2,5% 6,8% 4,0% 
  4 - Fontos 6,2%   4,0% 
  5 - Nagyon fontos 35,8% 27,3% 32,8% 
  8 - Nem vonatkozik 34,6% 31,8% 33,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Somogy megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 6 és nettó bére 
5%-kal magasabb, mint a nőké. A nők 14 és a férfiak 9%-át minimálbéren foglalkoztatják 
 

22. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 134682 96583 
férfi 142950 102053 
Összes 137422 98448 
Bérrés,% 6 5 
 
 
A mintát alkotó két nagy csoport (a szakmunkásképzőt végzettek és az érettségizettek) 
ellentétesen viselkedik a bérrés vontakozásában. Jóllehet nincs nagy különbség az 
érettségizett csoport és a szakmunkásképzőt végzettek csoportjában a bérszínvonal 
vonatkozásában, de a nemek vonatkozásában igen. A szakmunkásképzőt végzettek között a 
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női nettó bér a magasabb 38%-kal, az érettségizetteknél viszont a férfiaké 24%-kal. A megyei 
átlagosan alacsony bérrés mögött tehát nagy ellentétes irányú kilengések húzódnak meg. 
 

23. sz. táblázat. Iskolai végzettség és a nettó bér és bérrés alakulása, Ft 
Iskolai végzettség neme Nettó bér 
  Ft/hó 
Szakmunkásképző nő 114172,8 
 férfi 82521,43 
 Bérrés, % -38 
Érettségi nő 80928,66 
 férfi 106159,1 
 Bérrés, % 24 
Összes nő 96582,7 
 férfi 102562,7 
 Bérrés, % 6 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a a 13. 
havi bér, a túlóra pótlék és a jutalom. 
 

24. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

Neme 
 

Műszakpótlékot kapott Túlórapótlékot 
kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 17% 38% 28% 0% 
férfi 34% 46% 26% 8% 
összes 23% 41% 27% 3% 
 

Neme 
 

Borra- 
valók Nyelvpótlék Célprémium Vezetői 

pótlék 
év végi 
jutalom 

13. 
havi bér 

nő 2% 8% 5% 2% 16% 53% 
férfi 3% 0% 7% 0% 11% 38% 
összes 2% 6% 6% 1% 15% 48% 
 
Az étkezési hozzájárulás mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt követi 
a tömegközlekedési bérlet és a ruhapénz, de ezek jócskán lemaradnak az étkezési hozzájárulás 
mögött. Kocsit inkább férfiak kapnak, feltehetően azért, mert többen vannak közülük vezető 
pozícióban. 
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25. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme osztalék részesedés részvény- 
juttatás egyéb 

nő 3% 0% 0% 10% 
férfi 5% 0% 3% 10% 
Összes 4% 0% 1% 10% 
 

neme 

vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 6% 4% 9% 
férfi 20% 8% 21% 
Összes 11% 6% 13% 
 

neme mobiltelefont otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 6% 2% 24% 86% 
férfi 21% 0% 28% 84% 
Összes 11% 1% 25% 85% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 3% 0% 6% 26% 9% 
férfi 3% 0% 7% 16% 11% 
Összes 3% 0% 6% 23% 10% 
 
 

Egy százalék volt átlagosan azok aránya, akik nem időben kapták meg munkabérüket, a 
többieknél ez nem volt gond.  
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Somogy megye 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összegyűjtött minta nagysága 425 válaszból áll, 
amelyből 224 nő és 201 férfi van. 
 
 

1. Objektív szempontok (minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A közszférában nagyobb arányban 
vannak jelen a nők, mint a férfiak. A nonprofit szektor igen kis arányban van képviselve a 
mintában. 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes Hol van a munkahelye 

nő férfi  
 versenyszférában 66,8% 70,7% 68,7% 
  közszférában 30,4% 25,8% 28,2% 
  nonprofit szektorban 2,8% 3,5% 3,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
A nők többsége szellemi adminisztratív munkakörökben dolgozik a férfiak, pedig többségben 
fizikai munkások. A vezetői pozíciókból való részesedése a férfiaknak jóval magasabb. 
 

2. sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes státusza munkahelyén 

nő férfi  
 fizikai munkás 38,1% 55,2% 46,2% 
  szellemi, adminisztratív 56,5% 23,4% 40,8% 
  vezető 4,5% 18,9% 11,3% 
  egyéb 0,9% 2,5% 1,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők leginkább az egyéb felsőfokú vagy középfokú 
végzettséget igénylő foglalkozási csoportban vannak legtöbben, a férfiak pedig a szolgáltatási 
jellegű foglalkozásokban, ami egyébként is a legnépesebb csoport. 
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3. sz. táblázat. A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
neme összes 

  nő férfi nő 

Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti 
vezetők, gazdasági vezetők 2,7% 9,5% 5,9% 

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozás 16,1% 11,4% 13,9% 

Egyéb, felsőfokú  
vagy középfokú képzettséget  
igénylő foglalkozások 

23,7% 14,4% 19,3% 

Irodai és  
ügyviteli (ügyfélforgalmi) 
jellegű foglalkozások 

17,0% 3,0% 10,4% 

Szolgáltatási jellegű  
foglalkozások 16,1% 26,4% 20,9% 

Mezőgazdasági  
és erdőgazdálkodási 
foglalkozások 

  3,0% 1,4% 

Ipari és  
építőipari foglalkozások 16,1% 18,9% 17,4% 

Gépkezelők, összeszerelők,  
járművezetők 2,7% 10,0% 6,1% 

 

Szakképzettséget  
nem  
igénylő (egyszerű) foglalkozások 

5,8% 3,5% 4,7% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van, ezeket kivastagítottuk. 
 
A szolgáltatás mindkét nem foglalkoztatása szempontjából túlsúlyos. A mezőgazdaság 

viszont szinte nincs is jelen a mintában.  A minta 29%-a a szállítás, posta, távközlés ágazatban 

dolgozik.  

4. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, %
neme összes szektor  

nő férfi  
 ipar 33,0% 36,8% 34,8% 
  mezőgazdaság 0,4% 4,5% 2,4% 
  szolgáltatás 66,5% 58,7% 62,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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Kormegoszlás tekintetében Szabolcs megyében a nők esetében kiugró a 45-49 és a 50-55 
évesek aránya.. A férfi mintában a 50-55 évesek mellett leginkább a 35-39 éves korosztály 
van képviselve. Mindkét mintában az átlag életkor 40 év. 
  
Mindkét nem esetében kiemelkedő az érettségizettek aránya, majd a felsőfokú végzettségűek 
következnek. Iskolai végzettség tekintetében nagyon hasonló a két minta szerkezetét tekintve. 
 
A Szabolcs megyei minta 92%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez. A fennmaradó 
részből a legtöbben (6,2%) roma származásúnak vallotta magát. 
 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők 
között egyaránt vannak elváltak és egyedülállók, a férfiak között az egyedülállók. 
 
 

5. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes  családi állapot  

nő férfi  
 házas 57,8% 69,7% 63,4% 
  özvegy 6,7% 3,5% 5,2% 
  elvált 21,1% 10,9% 16,3% 
  egyedülálló 14,3% 15,9% 15,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya.  
 
 

6. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 71 80 
gyermekkel 68 59 

unokával 13 3 
szülőkkel 33 39 

nagyszülőkkel 2 2 
egyedül 7 7 

nem családtagokkal 1 0 
testvérrel 10 10 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 85, a férfiak 80%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az egyedülállók közül a nők vállalkoznak a 
gyermekvállalásra. 
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7. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 

családi állapot neme  Van-e gyereke?  
házas özvegy elvált egyedülálló 

nő  Nincs 3,1%   4,3% 93,1% 
    Van 96,9% 100,0% 95,7% 6,9% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  Nincs 6,5%   10,0% 100,0% 
    Van 93,5% 100,0% 90,0%   
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A munkaviszony a nők 87, a férfiak 90%-ánál határozatlan idejű. A nők 10%-át a férfiak 8%-
át foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 44, a férfiak 48%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 14, a férfiak 12%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton lett 
lekérdezve. 
 
 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. Miután mindössze két vállalati méretkategóriában, a 
100-250 fős és a 250-500 fős kategóriában van 60 válasznál több, ezért a méretkategória 
szerinti elemzést sem tudjuk elvégezni. A munkahelyek jellemzőit összesen adataik alapján 
értékeljük. 
 
A cégek 75%-ában van 25%-ában nincs kollektív szerződés. 4%-ukban ágazati kollektív 
szerződés, 71%-ukban vállalati kollektív szerződés hatálya alatt dolgoznak. A válaszadók 
18%-a nem tudja, hogy van-e kollektív szerződés a cégnél, ahol dolgoznak.  
Miután a kollektív szerződés minden dolgozóra kiterjed, nemcsak a szakszervezeti tagokra, 
ennek a ténynek jóval nagyobb publicitást kellene kapni. 
 
A szakszervezeti képviselet a vállalatok 72%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 66%-
a számolt be. A két testület mögött a szervezett munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő 
vállalati vezetés húzódik meg. A válaszadók 63%-a szerint van a szakszervezetnek befolyása a 
vállalati vezetésre, ez 9 százalékponttal marad el a szakszervezeti képviseletek arányától. A vállalatok 
50%-ánál voltak elbocsátások az elmúlt évben. 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 59%-a, a férfiak 63%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek.  
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8. sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli? % 
neme összes Hányszor volt munka nélkül  

(legalább három hónapig) nő férfi  
0 58,5% 63,0% 60,6% 
1 29,0% 23,9% 26,6% 
2 8,7% 10,3% 9,5% 
3 3,4% 2,2% 2,8% 

 

4 0,5% 0,5% 0,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Nemi jelleg nem fedezhető fel a munkahely-változtatások mögött. Ha a 
munkanélkülieket és a munkahely változtatókat összevetjük a nők 32, a férfiak 38%-a önként 
változtat munkahelyet, vagyis nem munkanélküliség miatt. 
 

9. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 
neme összes 

hányszor változtatott munkahelyet  
nő férfi  

 0 27,2% 24,9% 26,1% 
1 14,7% 13,4% 14,1% 
2 19,2% 15,9% 17,6% 
3 18,8% 18,9% 18,8% 
4 11,6% 15,9% 13,6% 
5 2,7% 8,0% 5,2% 

 

6 és több 5,8% 3,0% 4,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni, de sokan fordulnak a Munkaügyi Központhoz is. Sokan keresnek még napilapokban állást, és 
a relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük 
a vállalati honlapokon való keresést is. Az intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a 
munkaügyi központokon kívül, nagyon elenyésző.  

 
10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai, % 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 80 71 
Interneten keresztül 32 31 
Munkaügyi központhoz fordul 53 44 
Vállalati honlapokon keres 23 26 
Újságokban keres 72 62 
Szaklapokban keres 9 15 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 3 3 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0 1 
Önéletrajzot küld 13 10 
Telefonon próbálkozik 13 14 
Másként 1 1 
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3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A legtöbben egy munkahelyet töltenek be a 
jelenlegi munkahelyükön, de nem ritka a kettő, sőt a három munkakör sem. 
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

 Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 40,3% 39,2% 39,8% 
2 35,3% 34,0% 34,7% 
3 11,8% 17,0% 14,2% 
4 5,9% 5,7% 5,8% 
5 5,0% 1,5% 3,4% 
6 1,4% 0,5% 1,0% 
8   0,5% 0,2% 
9 0,5%   0,2% 
10   1,0% 0,5% 

 

11   0,5% 0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 20%-a a férfiak 36%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 62 és a férfiak 
74%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 20%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 23, a férfiak 36%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, többen, mint ahányan fizetésemelést kaptak. Magas az aránya 
azoknak is, akik egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
 

12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

 Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 23,1% 17,9% 20,4% 
igen, fizetésemelést kaptam 

33,3% 22,8% 27,8% 

igen, más munkát találtam 
23,1% 36,4% 30,1% 

 

igen, egyéb módon 20,4% 22,8% 21,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
Mindkét nem esetében az érettségizettek és a felsőfokú iskolát végzettek körében találjuk a 
legnagyobb ösztönzést új képesítés megszerzésére. A férfiaknál a szakmunkásoknál is nagy a 
továbbtanulási hajlandóság. 
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13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

neme 
másképesítést 

szerzett Iskolai végzettség 

    Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola,  
egyetem 

nő  nem 100,0% 61,0% 26,0% 23,3% 
    igen   39,0% 74,0% 76,7% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 55,6% 34,0% 25,0% 15,1% 
    igen 44,4% 66,0% 75,0% 84,9% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde stresszes és szellemileg fárasztó. Szerencsére az egészségre ártalmas és 
veszélyes munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik, főként a nőknél, 
a munkahely biztonsága miatti aggodalom is. 
 
 

14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme Munkája 
változatos 

Munkája 
monoton 

Aggódom a 
munkahelyem 

miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag 
fáradtan megy 

haza 

nő 3,81 2,05 3,44 2,60 3,05 
férfi 4,11 1,78 2,94 2,54 3,14 
Összes 3,95 1,92 3,21 2,57 3,09 
 
 

neme 
Szellemileg 

fáradtan 
megy haza 

Maga 
szervezi meg 

teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,43 2,71 3,59 2,19 1,73 
férfi 3,43 2,94 3,60 2,59 2,88 
összes 3,43 2,82 3,60 2,38 2,27 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs megfelelő munka. 
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15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,47 2,77 3,30 
férfi 2,86 2,88 3,52 
összes 2,65 2,82 3,41 
 

neme szorosak a 
határidők 

főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

nincs megfelelő 
munka 

nő 3,50 2,63 2,64 1,76 
férfi 3,71 2,47 2,70 1,65 
összes 3,60 2,56 2,67 1,71 
 
A nők és férfiak fele fél órán belül ér be a munkahelyére, de ettől alig marad el azok aránya, 
akik egy órán belül utaznak. 
 

16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
 neme 

nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl több mint két 
óráig 

 nő 0,9% 45,7% 47,1% 5,4% 0,9% 
  férfi 2,0% 51,8% 36,7% 8,0% 1,5% 
összes 1,4% 48,6% 42,2% 6,6% 1,2% 
 
A nők elsősorban busszal, autóval, gyalog és biciklivel, közlekednek. A férfiak elsősorban 
autóba ülnek vagy busszal, biciklivel és gyalog jutnak el a munkahelyükre. 
 

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 40 53 
biciklivel 21 29 
motorbiciklivel 0 10 
busszal, villamossal 71 49 
vonattal 14 19 
gyalog 27 24 
céges busszal 5 8 
otthon dolgozás 0 1 
egyéb módon 0 0 
 
 
Nemtől függetlenül az emberek nagy többsége elégedett a munkája mennyiségével. Akik 
nem, azok inkább túlterheltnek érzik magukat. 
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18. sz. táblázat. Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 70,7% 67,7% 69,3% 
kevesebbet szeretnék dolgozni 

27,0% 29,9% 28,4% 

 

többet szeretnék dolgozni 2,3% 2,5% 2,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A válaszadók közül a férfiak és a nők 75%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva.  
 

19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

jó munkatársak  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 0,9% 0,6% 0,8% 
  2 - Nem fontos 0,5% 2,2% 1,3% 
  3 - Közepesen fontos 26,1% 17,7% 22,2% 
  4 - Fontos 16,6% 18,2% 17,3% 
  5 - Nagyon fontos 55,9% 60,8% 58,2% 
  8 - Nem vonatkozik   0,6% 0,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságra meglehetősen érzékenyek az emberek ebben a megyében, 36 %-
uk ezt fontosnak és nagyon fontosnak véli, igaz 21%-uk számára viszont egyáltalán nem vagy 
nem nagyon fontos az utazási idő hossza. 
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes a lakóhelytől való távolság  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 4,3% 6,1% 5,1% 
  2 - Nem fontos 15,2% 17,2% 16,1% 
  3 - Közepesen fontos 39,8% 45,0% 42,2% 
  4 - Fontos 17,1% 10,6% 14,1% 
  5 - Nagyon fontos 23,7% 21,1% 22,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A rugalmas munkaidőt a nők 35%-a a férfiak 29%-a tartja fontosnak és nagyon fontosnak, de 
31%-uk szerint ez egyáltalán nem vagy nem fontos.  
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21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 

neme összes rugalmas munkaidő  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 10,0% 21,7% 15,4% 
  2 - Nem fontos 14,3% 17,2% 15,6% 
  3 - Közepesen fontos 40,5% 31,1% 36,2% 
  4 - Fontos 17,1% 10,0% 13,8% 
  5 - Nagyon fontos 18,1% 19,4% 18,7% 
  8 - Nem vonatkozik   0,6% 0,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét a férfiak fontosabbnak tartják, mint a nők. Általában az emberek 
56%-a nagyon fontosnak és fontosnak tartja ezt a lehetőséget. 
 

22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes továbbképzési lehetőségek 

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 8,1% 7,8% 7,9% 
  2 - Nem fontos 16,6% 11,1% 14,1% 
  3 - Közepesen fontos 25,6% 17,8% 22,0% 
  4 - Fontos 19,9% 22,8% 21,2% 
  5 - Nagyon fontos 29,9% 40,0% 34,5% 
  8 - Nem vonatkozik   0,6% 0,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége (61%) számára inkább 
fontos és nagyon fontos, mint nem.  
 

23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes családi élet és munka összeegyeztetése  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 10,9% 6,1% 8,7% 
  2 - Nem fontos 7,6% 16,0% 11,5% 
  3 - Közepesen fontos 16,1% 24,9% 20,2% 
  4 - Fontos 23,2% 19,3% 21,4% 
  5 - Nagyon fontos 41,2% 33,7% 37,8% 
  8 - Nem vonatkozik 0,9%   0,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők és férfiak 36%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy 
nagyon fontos. 47%-uk szerint viszont egyáltalán nem, vagy nem fontos ez az intézmény. Ők 
–úgy gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják 
szükségesnek. 
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24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes vállalati gyermekintézmények 

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 29,7% 38,5% 33,8% 
  2 - Nem fontos 14,4% 11,7% 13,1% 
  3 - Közepesen fontos 10,5% 12,8% 11,6% 
  4 - Fontos 12,4% 11,2% 11,9% 
  5 - Nagyon fontos 27,3% 20,1% 24,0% 
  8 - Nem vonatkozik 5,7% 5,6% 5,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Szabolcs megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 25, a nettó bére 
15%-kal magasabb, mint a nőké. A nők 10 és a férfiak 8%-át minimálbéren foglalkoztatják 
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 116568 85247 
férfi 155987 100793 
Összes 135262 92172 
Bérrés,% 25 15 
 
Három foglalkozási főcsoportban találtunk elegendő számú választ az elemzéshez. A 
szolgáltatási jellegű foglalkozások esetében a bérrés az eddigi legalacsonyabb 1%, a másik két 
csoportban viszont magasabb, mint a megyei átlag. 
 

26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 
 neme nettó bér 

nő 86420,65
férfi 119126,2

Egyéb, felsőfokú vagy középfokú  
képzettséget igénylő  
foglalkozások Bérrés, % 27 

nő 82902,29
férfi 83394,29

Szolgáltatási jellegű  
foglalkozások 

Bérrés, % 1 
nő 64909,38
férfi 83868,36Ipari és építőipari foglalkozások 
Bérrés, % 23 
nő 85247,13
férfi 100792,8Összes 
Bérrés, % 15 

 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
Az iskolai végzettség szerinti csoportosításban a legnagyobb bérrést a felsőfokú 
végzettségűek körében találtuk, a legalacsonyabbat pedig az érettségizetteknél. 
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27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint, Ft/hó 

Iskolai végzettség neme nettó bér 
Szakmunkásképző nő 66502,7 
 férfi 79028,57 
 Bérrés, % 16 
Érettségi nő 86731,22 
 férfi 93492,45 
 Bérrés, % 7 
Főiskola, egyetem nő 106918,3 
 férfi 151117,2 
 Bérrés, % 29 
Összes nő 85247,13 
 férfi 100792,8 
 Bérrés, % 15 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak az év végi jutalom, a tizenharmadik 
havi bér és a jutalom. 
 

28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott Jutalmat kapott Borra- 

valók 
Veszélyességi 
pótlékot kapott 

nő 25% 27% 40% 3% 3% 
férfi 40% 46% 36% 2% 4% 
összes 32% 36% 38% 2% 4% 
 

neme 
nyelvpótlék célprémium vezetői pótlék év 

végi jutalom 
13. 

havi bér 

nő 2% 10% 4% 52% 43% 
férfi 0% 20% 11% 45% 37% 
összes 1% 15% 8% 48% 40% 
 
Az étkezési hozzájárulás mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt követi 
az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás, tömegközlekedési bérlet és önkéntes 
egészségbiztosítási hozzájárulás, de ezek jócskán lemaradnak az étkezési hozzájárulás mögött. 
Vállalati kocsit inkább férfiak kapnak. 
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 
neme osztalék részesedés részvényjuttatás egyéb 
nő 1% 0% 0% 5% 
férfi 3% 1% 1% 2% 
Összes 2% 1% 1% 4% 
 
 

neme 

vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 5% 23% 48% 
férfi 18% 32% 53% 
Összes 12% 27% 50% 
 
 

neme mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 7% 0% 56% 86% 
férfi 26% 1% 40% 85% 
Összes 16% 0% 48% 85% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj-  
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 3% 1% 4% 18% 7% 
férfi 7% 0% 6% 25% 2% 
Összes 5% 1% 5% 21% 5% 
 
Egy százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg munkabérüket, 
a többieknél ez nem volt gond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



222 

Szabolcs megye 
 

Kormegoszlás nemenként, %

0

5

10

15

20

25

nő férfi

18-24 éves
25-29 éves
30-34 éves
35-39 éves
40-44 éves
45-49 éves
50-55 éves
56-65

Iskolai végzettség nemenként, %

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

nő férfi
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok megyében összegyűjtött minta nagysága 282 válaszból áll, 
amelyből 131 nő és 151 férfi van. 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A nonprofit szektorban igen kis 
arányban dolgoznak. 
 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes Hol van a munkahelye  

nő férfi  
 versenyszférában 64,3% 82,9% 74,4% 
  közszférában 28,7% 13,8% 20,6% 
  nonprofit szektorban 7,0% 3,3% 5,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők majdnem egyenlő arányban fizikai és szellemi adminisztratív munkakörökben 
dolgoznak, a férfiak majdnem fele viszont fizikai munkás. A vezetői pozíciókból való 
részesedésük magasabb, mint a nőké. Nagy mindkét nemből azok aránya, akik az egyéb 
kategóriába sorolták magukat. 
 
 

2. sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes Státusza munkahelyén  

nő férfi  
 fizikai munkás 31,3% 45,7% 39,0% 
  szellemi, adminisztratív 36,6% 7,9% 21,3% 
  vezető 12,2% 19,9% 16,3% 
  egyéb 19,8% 26,5% 23,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők az egyéb felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozásokban vannak legnagyobb arányban képviselve, a férfiak az 
ipari építőipari foglalkozásokban.  
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3. sz. táblázat. A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
neme összes 

 nő férfi  

Törvényhozók, igazgatási, 
érdekképviseleti vezetők, gazdaság 6,1% 5,3% 5,6% 

Felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozások 17,4% 9,9% 13,4% 

Egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő 
foglalkozások 

26,5% 11,2% 18,3% 

Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) 
jellegű foglalkozások 7,6% 1,3% 4,2% 

Szolgáltatási jellegű  
foglalkozások 9,1% 17,1% 13,4% 

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
foglalkozások 0,8% 1,3% 1,1% 

Ipari és építőipari foglalkozások 16,7% 34,9% 26,4% 

Gépkezelők, összeszerelők, 
járművezetők 12,9% 14,5% 13,7% 

 

Szakképzettséget nem igénylő 
(egyszerű) foglalkozások 3,0% 4,6% 3,9% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Megjegyzés: Csak a kivastagított cellákban van elegendő (min 60 ) elem az elemzéshez. 
 
A megyei minta kétpólusú az ipar és a szolgáltatás között oszlik meg. A mezőgazdaság szinte 
nincs is képviselve. Az szolgáltatásban dolgozók aránya kissé kevesebb. A férfiak részvétele 
az iparban magasabb.  

 
4. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 

neme összes szektor 
nő férfi  

 ipar 50,0% 56,6% 53,5% 
  mezőgazdaság   2,6% 1,4% 
  szolgáltatás 50,0% 40,8% 45,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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Kormegoszlás tekintetében Jász-Nagykun-Szolnok megyében kiugró 35-39 évesek arány, 
amelyet a 30-34 és a 40-44 éves korosztály követ. A minta átlagéletkora 40 év. 
 
Mind a nők mind a férfiak esetében kiugró az érettségizettek aránya és a felsőfokú 
végzettségűek aránya. A két nem iskolai végzettségének megoszlása nagyon hasonló. 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei minta női csoportja 92%-ban nem tartozik semmiféle 
kisebbséghez, a férfi csoportnál ez az aránya 91%-os. A fennmaradó rész legnagyobb hányada 
9% roma származásúnak vallotta magát. 
 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők 
között vannak többen az elváltak és egyedülállók. 
 
 

5. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes családi állapot  

nő férfi  
 házas 63,6% 80,3% 72,5% 
  özvegy 6,1% 3,9% 4,9% 
  elvált 17,4% 3,9% 10,2% 
  egyedülálló 12,9% 11,8% 12,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya.  

 
 

6. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
  nő férfi 
partnerével 67 80 
gyermekkel 69 65 
unokával 8 16 
szülőkkel 24 24 
nagyszülőkkel 2 5 
egyedül 8 3 
nem családtagokkal 1 1 
testvérrel 8 5 
Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 83, a férfiak 80%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Sem az egyedülálló nőknek, sem az egyedülálló 
férfiaknak nincs gyermeke. 
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7. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
családi állapot 

neme  Van-e gyereke 
házas özvegy elvált egyedülálló 

nő  Nincs 3,6%   8,7% 100,0% 
    Van 96,4% 100,0% 91,3%   
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  Nincs 9,8%     100,0% 
    Van 90,2% 100,0% 100,0%   
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munkaviszony a nők 88, a férfiak 89%-ánál határozatlan idejű. A nők 15, a férfiak 12%-át 
foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 54, a férfiak 52%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 22, a férfiak 20%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton lett 
lekérdezve. 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A munkahely jellemzőit csak a minta összesen relációban tudjuk bemutatni, mert a vállalati 
méret szerint nincs elegendő elemszám (minimum 60) az egyes kategóriákban. 
A Jász-Nagykun megyei mintában a vállalatok 83%-ában van 17%-ában nincs kollektív 
szerződés. A vállalatok 5%-ában ágazati kollektív szerződés van, 68%-ában vállalati kollektív 
szerződés van és a válaszadók 26%-a nem tudja, hogy van e szerződés vagy nincs. Az ágazati 
és vállalati kollektív szerződések száma nem adja ki a kollektív szerződésekre általában 
vonatkozó kérdésre adott választ. Egy nagy hányada az embereknek inkább csak sejti, hogy 
van kollektív szerződés a munkahelyén, de ha már a részletekről kérdezik, elbizonytalanodik. 
Miután magas azok aránya is, akik bevallottan nem tudják, hogy van-e és milyen kollektív 
szerződés vállalatuknál, el kellene gondolkodni ennek az intézménynek a publicitásáról. 
A cégek 85%-ánál van szakszervezeti képviselet 15%-ánál nincs. Az üzemi tanácsok jelenléte 
a vállalatoknál alacsonyabb, 52%-os. A válaszadók 60%-a véli úgy, hogy a szakszervezeti 
képviseletnek van befolyása a vállalat vezetésére. A vállalatok 69%-ában voltak elbocsátások 
az elmúlt évben. 

 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 65%-a, a férfiak 33%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok egyszer, kétszer 
voltak munkanélküliek. Az ennél többszöri munkanélküliség már nem fordult elő és a kétszeri is ritka. 
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8 sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli? % 
neme összes hányszor volt munka nélkül  

(legalább három hónapig)  nő férfi  
 0 65,0% 33,3% 49,4% 
  1 31,3% 48,7% 39,9% 
  2 3,8% 12,8% 8,2% 
  3   5,1% 2,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerő piac 
rugalmasságára utal. A munkahely változtatásban nincs nemi jellegzetesség. A 72% 
munkahely-változtatóból 50% volt, aki a munkanélküliség miatti kényszerből tette ezt.  
 

9. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet? % 
neme összes hányszor változtatott  

munkahelyet   nő férfi  
  0 32,6% 23,0% 27,5% 
  1 32,6% 16,4% 23,9% 
  2 13,6% 15,1% 14,4% 
  3 14,4% 28,9% 22,2% 
  4 4,5% 11,8% 8,5% 
  5 2,3% 2,0% 2,1% 
  6 és több   2,6% 1,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni. Nagyon sokan keresnek még napilapokban állást, és a relatíve új eszköz, az internet is 
erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való 
keresést is. Az intézményes munkaközvetítési formák között elsősorban a munkaügyi központokhoz 
fordulás emelkedik ki és nagyon elenyésző a magán munkaközvetítők igénybevétele.  

 
10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai,% 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 83 79 
Interneten keresztül 27 27 
Munkaügyi központhoz fordul 55 50 
Vállalati honlapokon keres 11 24 
Újságokban keres 58 59 
Szaklapokban keres 8 13 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 1 4 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 1 1 
Önéletrajzot küld 14 8 
Telefonon próbálkozik 35 27 
Másként 3 1 
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3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. Többen vannak, akik 3 munkahelyet is 
betöltöttek a jelenlegi munkahelyükön. 
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál, nemenként % 
neme összes Hány munkaköre volt 

nő férfi  
 1 55,6% 58,1% 56,9% 
  2 32,5% 29,7% 31,0% 
  3 9,5% 9,5% 9,5% 
  4 2,4% 2,0% 2,2% 
  5   0,7% 0,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 28%-a, a férfiak 20%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 75 és a férfiak 
86%-a megszerzett már az alapképzettségén túl más képesítést is. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 25%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 26 és a férfiak 26%-a egyaránt arra használta fel új 
ismereteit, hogy munkahelyet változtasson, sokkal többen, mint ahányan fizetésemelést 
kaptak. Legmagasabb viszont azoknak aránya, akik egyéb módon tartották hasznosnak 
továbbképzésüket. 
 

12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
képesítések javították-e esélyeit neme összes 

  nő férfi  
 nem változott 22,9% 26,1% 24,7% 
  igen, fizetésemelést kaptam 

7,3% 4,3% 5,7% 

  igen, más munkát találtam 
25,7% 26,1% 25,9% 

  igen, egyéb módon 44,0% 43,5% 43,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az iskolai végzettség emelkedésével együtt emelkedik a továbbtanulók, más képesítést 
szerzők száma. 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

    Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola, 
 egyetem 

nő  nem 100,0% 50,0% 15,3% 15,9% 
    igen   50,0% 84,7% 84,1% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 100,0% 30,0% 8,9% 5,0% 
    igen   70,0% 91,1% 95,0% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig 
osztályozhatták a válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős 
eltérés nemenként a vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával 
kapcsolatban az, hogy változatos, ámde fizikailag fárasztó. Szerencsére az egészségre 
ártalmas és veszélyes munkahelyek átlagnál kevesebben vannak. Erőteljesen megjelenik, 
főként a nőknél a munkahely biztonsága miatti aggodalom is. 
  

14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája 
változatos 

Munkája 
monoton 

Aggódom a 
munkahelyem 

miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag 
fáradtan megy 

haza 

nő 3,59 2,46 4,30 2,42 4,17 
férfi 3,82 2,27 3,87 2,17 4,27 
összes 3,71 2,36 4,07 2,29 4,22 
 

neme 

Szellemileg 
fáradtan megy 

haza 

Maga 
szervezi 

meg 
teendőit 

Stresszes a 
munka- 

köre 

Egészségre 
ártalmas 

munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények

nő 4,09 2,55 3,50 2,02 1,49 
férfi 4,16 2,33 3,03 2,38 2,98 
összes 4,13 2,43 3,25 2,21 2,29 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy nincs megfelelő 
munka, ezután következik, hogy gyorsan kell dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé 
jellemző az, hogy a főnök megváltoztatja a munkaidőt és, hogy túlórázni kell. 
 

15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

szorosak a 
határidők 

nő 2,55 2,30 3,54 4,03 
férfi 2,60 2,48 3,72 4,52 
összes 2,57 2,39 3,63 4,29 
 

neme főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

munkaideje ütközik 
családi elfoglaltságával nincs megfelelő munka 

nő 2,27 2,58 5,11 
férfi 2,41 2,68 6,76 
Összes 2,35 2,63 5,99 
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A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére.  
 

16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
neme 

nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl 

 nő 3,0% 59,1% 31,8% 6,1% 
  férfi 3,9% 40,8% 51,3% 3,9% 
összes 3,5% 49,3% 42,3% 4,9% 
 
 
Főként a nők legtöbbje biciklivel és tömegközlekedéssel utazik, a férfiak, a tömegközlekedés 
után, ha tehetik, autóba szállnak.  
 
 

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 14 31 
biciklivel 38 24 
motorbiciklivel 1 18 
busszal, villamossal 36 45 
vonattal 8 9 
gyalog 33 12 
céges busszal 2 1 
otthon dolgozás 1 2 
egyéb módon 0 1 
 
 
Nemtől függetlenül az emberek nagy többsége elégedett a munkája mennyiségével. Akik 
nem, azok inkább túlterheltnek érzik magukat. 
 
 

18. sz. táblázat. Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni  

nő férfi  
 nem, elégedett vagyok 77,3% 72,4% 74,6% 
  kevesebbet szeretnék dolgozni 

20,5% 26,3% 23,6% 

  többet szeretnék dolgozni 2,3% 1,3% 1,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A válaszadók többsége számára nagyon fontos a jó munkahelyi kollektíva, a férfiak kissé 
érzékenyebbek erre a tényezőre.  
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19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes jó munkatársak 

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 0,8% 1,3% 1,1% 
  2 - Nem fontos   1,3% 0,7% 
  3 - Közepesen fontos 13,6% 21,7% 18,0% 
  4 - Fontos 48,5% 53,9% 51,4% 
  5 - Nagyon fontos 36,4% 21,1% 28,2% 
  8 - Nem vonatkozik 0,8% 0,7% 0,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A lakóhelytől való távolságra inkább a nők érzékenyebbek, de mindkét nem számára inkább 
fontos a kérdés, mint közömbös. 
 
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes a lakóhelytől való távolság  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 4,5% 5,3% 4,9% 
  2 - Nem fontos 3,0% 4,6% 3,9% 
  3 - Közepesen fontos 34,8% 39,5% 37,3% 
  4 - Fontos 32,6% 34,2% 33,5% 
  5 - Nagyon fontos 24,2% 16,4% 20,1% 
  8 - Nem vonatkozik 0,8%   0,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A rugalmas munkaidőt a nők kissé fontosabbnak tartják, mint a férfiak, de a kérdést általában 
többen ítélik egyáltalán nem fontosnak és nem fontosnak, mint fontosnak és nagyon 
fontosnak.  
 
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes rugalmas munkaidő  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 25,8% 25,7% 25,7% 
  2 - Nem fontos 33,3% 36,2% 34,9% 
  3 - Közepesen fontos 24,2% 21,7% 22,9% 
  4 - Fontos 4,5% 9,9% 7,4% 
  5 - Nagyon fontos 10,6% 5,9% 8,1% 
  8 - Nem vonatkozik 1,5% 0,7% 1,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetősége vonatkozásában megoszlanak a vélemények. Viszonylag sokak 
(40%) számára fontos és nagyon fontos ez a lehetőség, azonban (29%) számára egyáltalán 
vagy kevéssé fontos ez a lehetőség. 
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22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes továbbképzési lehetőségek  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 11,4% 13,8% 12,7% 
  2 – Nem fontos 12,1% 19,7% 16,2% 
  3 -  Közepesen fontos 28,0% 31,6% 29,9% 
  4 -  Fontos 28,0% 23,0% 25,4% 
  5 - Nagyon fontos 19,7% 11,2% 15,1% 
  8 - nem vonatkozik 0,8% 0,7% 0,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára nagyon fontos. 
Férfiak vannak többen (11%), akik számára ez egyáltalán nem, vagy csak kissé fontos. 
 

23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes családi élet és munka összeegyeztetése  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 2,3% 3,3% 2,8% 
  2 - Nem fontos 6,1% 7,3% 6,7% 
  3 - Közepesen fontos 16,7% 27,8% 22,6% 
  4 - Fontos 46,2% 43,0% 44,5% 
  5 - Nagyon fontos 28,0% 17,2% 22,3% 
  8 - Nem vonatkozik 0,8% 1,3% 1,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Hol van már az az idő, amikor minden vállalatnak volt óvodája és bölcsődéje. Ma az emberek 
34%-a gondolja úgy, hogy ez fontos vagy nagyon fontos. A többiek -úgy gondoljuk- a 
lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják szükségesnek. 

 
24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 

neme összes vállalati gyermekintézmények  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 15,9% 7,9% 11,7% 
  2 - Nem fontos 5,3% 2,6% 3,9% 
  3 - Közepesen fontos 5,3% 3,3% 4,2% 
  4 - Fontos 3,8% 4,0% 3,9% 
  5 - Nagyon fontos 31,8% 29,1% 30,4% 
  8 - Nem vonatkozik 37,9% 53,0% 45,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 
14, a nettó bére 3%-kal magasabb, mint a nőké. A bruttó és nettó bér között bérrés eltérését 
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részben az adórendszer progresszivitása magyarázza, részben pedig az a tény, hogy az 
emberek általában a nettó bérüket ismerik jobban és a bruttóban gyakran bizonytalanok.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
nő 117937 94130 
férfi 137446 96920 
Összes 128585 95715 
Bérrés 14 3 
 
A nők 15, a férfiak 12%-át minimálbéren foglalkoztatják.  
A foglalkoztatási főcsoportok szerinti bér és bérrés elemzést nem tudjuk elvégezni az egyes 
csoportokba jutó kis elemszám miatt. 
A legkisebb 0%-os bérrést a legnépesebb érettségizettek csoportjában találtuk. Ez magyarázza 
a teljes mintára kiszámított alacsony bérrést. A felsőfokúak csoportjában a legmagasabb a 
bérrés és ezt követik a szakmunkások. A 8 általánost végzettek csoportjára nem számítottuk ki 
a bérrést, mert nagyon kevés a csoportra jutó elemszám. 
 
 

26. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

Iskolai végzettség neme nettó bér 
Szakmunkásképző nő 67262,67 
 férfi 73532,29 
 Bérrés, % 9 
Érettségi nő 94564,62 
 férfi 94150,93 
 Bérrés, % 0 
Főiskola, egyetem nő 105852,6 
 férfi 122405,2 
 Bérrés, % 14 
Összes nő 94129,88 
 férfi 96920,32 
 Bérrés, % 3 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak túlóra 
pótlék, a jutalom és a 13. havi bér.   
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27. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott 

Jutalmat 
kapott 

Veszélyességi 
pótlékot 
kapott 

nő 17% 42% 42% 2% 
férfi 25% 56% 23% 9% 
összes 21% 49% 32% 6% 
 
 

neme 

Borra- 
valók Nyelvpótlék Célprémium Vezetői 

pótlék 
év végi 
jutalom 

13. 
havi 
bér 

nő 1% 2% 11% 3% 40% 35% 
férfi 1% 7% 29% 8% 47% 25% 
összes 1% 5% 21% 6% 44% 30% 
 
Az étkezési hozzájárulások mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt 
követi az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás, és a tömegközlekedési bérlet. 
 

28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme osztalék részesedés részvény- 
juttatás egyéb 

nő 4% 0% 0% 9% 
férfi 0% 0% 0% 9% 
összes 2% 0% 0% 9% 
 

neme 

vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 4% 12% 34% 
férfi 13% 33% 56% 
összes 8% 23% 46% 
 

neme mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 11% 0% 33% 92% 
férfi 22% 0% 38% 83% 
összes 17% 0% 35% 87% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 1% 1% 5% 12% 16% 
férfi 3% 1% 1% 15% 8% 
összes 2% 1% 3% 14% 12% 
 
A megkérdezettek mind időben kapták meg munkabérüket. 
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 
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Tolna megye 
 
A Tolna megyében összegyűjtött minta nagysága 202 válaszból áll, amelyből 101 nő és 101 
férfi van. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők túlnyomó többsége a versenyszférában dolgozik. A férfiak jelenléte a 
versenyszférában még erőteljesebb, mint a nőké. A nonprofit szektor részvétele a mintában 
nagyon kicsi, és a nőkre korlátozódik. 
 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

 Hol van a munkahelye 
nő férfi  

versenyszférában 89,1% 95,0% 92,1% 
közszférában 7,9% 5,0% 6,4% 

 

nonprofit szektorban 3,0%   1,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők és a férfiak többségben fizikai munkások, de nem azonos mértékben, a férfiak nagyobb 
többségben, 91%-ban dolgoznak fizikai beosztásban. A vezetői pozíciókból való részesedés a 
férfiaknál  kissé magasabb, mint a nőknél. 
 
 

2. sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 67,0% 91,1% 79,1% 
szellemi, adminisztratív 29,0% 3,0% 15,9% 
vezető 1,0% 2,0% 1,5% 

 

egyéb 3,0% 4,0% 3,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A foglalkozási főcsoportokat és a nemzetgazdasági ágazatokat nem tudjuk nemek szerint 
elemezni, mert egyik csoportban sincs legalább 60 válasz.  
 
A női csoportban legtöbben az iparban dolgoznak, majd ezt követi a szolgáltatás. A férfiaknál 
ugyanez a helyzet kissé nagyobb ipari hangsúllyal.  
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3. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 
neme összes 

 szektor 
nő férfi  

 egyéb 1,0%   0,5% 
ipar 70,3% 74,5% 72,4% 
mezőgazdaság 1,0% 7,8% 4,4% 

 

szolgáltatás 27,7% 17,6% 22,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A kor megoszlást nem elemezzük nemenként, mert kevés az elemszám.  A mintában kiugró a 
35-39 és a 30-34 évesek részvétele. A nők átlagéletkora 38 év, a férfiaké 37 év. 
 
Kiemelkedő a szakmunkás végzettségűek aránya, majd azt követik az érettségizettek.  
 
A Tolna megyei mintából a nők 88, a férfiak 79%-a nem tartozik semmiféle kisebbséghez, 13 
%-uk romának és 4%-uk németnek vallotta magát. Mindkét nem esetében többségben vannak 
a házasok, illetve a párkapcsolatban élők, a férfiak között többen vannak az elváltak és az 
egyedülállók.  
 

4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes 

családi állapot 
nő férfi  

házas 68,3% 53,9% 61,1% 
özvegy 6,9% 3,9% 5,4% 
elvált 14,9% 19,6% 17,2% 

 

egyedülálló 9,9% 22,5% 16,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya, akik feltehetően a még nem önállósodott, de már 
dolgozó fiatalok köréből kerülnek ki. Ebben a megyében viszonylag sokan élnek együtt a 
nagyszülőkkel is. 
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 72 62 
gyermekkel 72 49 

unokával 0 7 
szülőkkel 27 37 

nagyszülőkkel 18 19 
egyedül 2 6 

nem családtagokkal 0 1 
testvérrel 11 23 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
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Gyermeke a nők 84, a férfiak 69%-ának van, a legtöbbüknek kettő. 
   
A munkaviszony a nők 95, a férfiak 96%-ánál határozatlan idejű. A nők 20%-át a férfiak 
13%-át foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 30, a férfiak 38%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 17, a férfiak 9%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a mintát szakszervezeti hálózat segítségével 
kérdeztük. 
 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A vállalati méret szerinti elemzést sem tudjuk 
elvégezni, mert mindössze egyetlen kategóriában, az 100-250 főt foglalkoztató vállalatok 
körében van 70 válasz. 
A cégek 60%-ában van 40%-ában nincs kollektív szerződés. 2%-ukban ágazati kollektív 
szerződés, 37%-ukban vállalati kollektív szerződés hatálya alatt dolgoznak. A válaszadók 
60%-a nem tudja, hogy van-e kollektív szerződés a cégnél, ahol dolgoznak. Ez nagyon magas 
érték és ez a bizonytalanság tükröződik a válaszok ellentmondásosságában is. Az első kérdés 
általában kérdezett rá a kollektív szerződésre, a második már a típusa iránt is érdeklődött. A 
két kérdésre adott eltérő válaszokat a 60% „nem tudom” válaszai alakították. 
Miután a kollektív szerződés minden dolgozóra kiterjed, nemcsak a szakszervezeti tagokra, 
jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, hogy a munkavállalók tisztában legyenek 
miben létével. 
 
A szakszervezeti képviselet a vállalatok 71%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 32%-
a számolt be, de vitathatatlanul a szakszervezeti jelenlét az erőteljesebb. A két testület mögött a 
szervezett munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő vállalati vezetés húzódik meg. A 
válaszadók 35%-a szerint van a szakszervezetnek befolyása a vállalati vezetésre, ez 36 százalékponttal 
marad el a szakszervezeti képviseletek arányától.  A vállalatok 73%-ánál voltak elbocsátások az elmúlt 
évben. 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 40%-a a férfiak 21%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek, de nem ritka a két- sőt a férfiaknál a háromszori munkanélküliség sem. Az 
ennél többszöri munkanélküliség már ritkán fordult elő. 

6. sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli? % 
neme összes Hányszor volt munka nélkül  

(legalább három hónapig) nő férfi  
0 39,6% 21,4% 30,4% 
1 35,4% 38,8% 37,1% 
2 17,7% 20,4% 19,1% 
3 4,2% 17,3% 10,8% 

 

4 3,1% 2,0% 2,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Legtöbben egy-két munkahelyet tudnak maguk mögött, a férfiak között 
azonban nem ritka a négyszeri munkahely változtatás sem. 
 

7. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 
neme összes 

Hányszor változtatott munkahelyet  
nő férfi  

 0 25,7% 7,8% 16,7% 
1 16,8% 23,5% 20,2% 
2 18,8% 22,5% 20,7% 
3 16,8% 13,7% 15,3% 
4 7,9% 13,7% 10,8% 
5 6,9% 5,9% 6,4% 

 

6 és több 6,9% 12,7% 9,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
  Legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül 
próbálnak munkát keresni, és sokan fordulnak a Munkaügyi Központhoz is.  A napilapokban 
is sokan keresnek állást, és a relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az 
álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való keresést is. Az 
intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a munkaügyi központokon kívül, 
nagyon elenyésző.  
 

8. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai, % 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 55 38 
Interneten keresztül 27 31 
Munkaügyi központhoz fordul 40 38 
Vállalati honlapokon keres 2 3 
Újságokban keres 29 11 
Szaklapokban keres 1 0 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 1 1 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0 0 
Önéletrajzot küld 19 4 
Telefonon próbálkozik 13 8 
Másként 3 0 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A nők 63, a férfiak 49%-ának csak egy 
munkaköre volt a jelenlegi foglalkoztatójánál. Az emberek 21%-ának két munkaköre volt a 
jelenlegi munkahelyén, de a négy vagy annál több munkakör betöltése elenyésző. 
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9. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 62,5% 48,5% 55,4% 
2 17,7% 23,2% 20,5% 
3 9,4% 8,1% 8,7% 
4 5,2% 6,1% 5,6% 
5 2,1% 3,0% 2,6% 
6 2,1% 5,1% 3,6% 
7   2,0% 1,0% 
8   2,0% 1,0% 

 

9 1,0% 2,0% 1,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 13%-a a férfiak 6%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 39 és a férfiak 
42%-a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 25%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, 14%-uk ezt követően fizetésemelést kapott, viszont 37%-uk arra 
használta fel új ismereteit, hogy munkahelyet változtasson. Magas az aránya azoknak is, akik 
egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. Erőteljes nemi különbség található a 
megszerzett képesítések nyomán keletkező esélyekben. A férfiak sokkal inkább 
mobilizálódtak a megszerzett új tudás birtokában, mint a nők. 
 

10. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 26,8% 22,5% 24,7% 
igen, fizetésemelést kaptam 

24,4% 2,5% 13,6% 

igen, más munkát találtam 
24,4% 50,0% 37,0% 

 

igen, egyéb módon 24,4% 25,0% 24,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. Sokan aggódnak a munkahely biztonsága miatt, és szintén sokan 
maguk szervezik meg munkahelyi teendőiket. Legerőteljesebb vélemény a munkával 
kapcsolatban a munkahely miatti aggódás. A munkát leginkább a fizikailag fárasztó volta és a 
monotonitása jellemzi. Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes munkahelyek átlagnál 
kevesebben vannak.  
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11. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája 
változatos 

Munkája 
monoton 

Aggódom 
a munka- 

helyem miatt 

Sokszor végzem 
munka- 

társaim feladatait 

Fizikailag 
fáradtan megy 

haza 

nő 3,44 2,91 4,06 2,45 3,94 
férfi 3,09 3,72 4,10 2,52 3,96 
összes 3,27 3,31 4,08 2,48 3,95 
 

neme 

Szellemileg 
fáradtan megy 

haza 

Maga 
szervezi 

meg 
teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre 
ártalmas 

munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények

nő 3,18 2,57 3,75 1,78 1,72 
férfi 2,45 2,95 3,44 2,14 2,43 
összes 2,82 2,76 3,60 1,89 1,93 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy szorosak a 
határidők és nagyon gyorsan kell elvégezni a munkát. 
 

12. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,41 2,72 3,41 
férfi 1,79 2,93 3,03 
összes 2,10 2,83 3,22 
 

neme 

szorosak a 
határidők 

főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

munkaideje 
ütközik 

családi elfoglaltságával 

nincs megfelelő 
munka 

nő 3,43 2,44 3,08 1,89 
férfi 3,07 2,57 2,59 1,85 
összes 3,25 2,50 2,83 1,87 

A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére. A férfiak járnak 
messzebbre dolgozni. 
 

13. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
  
neme  nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl több mint két 

óráig 
 nő 1,0% 61,0% 37,0% 1,0%   
  férfi 1,0% 49,5% 44,6% 4,0% 1,0% 
összes 1,0% 55,2% 40,8% 2,5% ,5% 
 
A nők elsősorban busszal, gyalog és biciklivel közlekednek. A férfiak elsősorban gyalog, 
busszal közlekednek és szintén biciklivel. 
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14. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 15 10 
biciklivel 20 21 
motorbiciklivel 2 10 
busszal, villamossal 48 46 
vonattal 11 9 
gyalog 44 50 
céges busszal 7 22 
otthon dolgozás 1 1 
egyéb módon 0 0 
 
Az emberek többsége kevesebbet szeretne dolgozni, mint jelenleg. 
 

15. sz. táblázat. Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

 Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 47,0% 42,2% 44,6% 
kevesebbet szeretnék dolgozni 

53,0% 53,9% 53,5% 

 

többet szeretnék dolgozni   3,9% 2,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A válaszadók közül a férfiak és a nők 91%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva. A nők egy kissé érzékenyebbek a jó munkahelyi légkörre. 
 

16. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes  jó munkatársak 

  nő férfi  
 3 -  Közepesen fontos 6,3% 6,5% 6,4% 
  4 -  Fontos 39,1% 65,2% 50,0% 
  5 - Nagyon fontos 51,6% 26,1% 40,9% 
  8 - nem vonatkozik 3,1% 2,2% 2,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságra meglehetősen érzékenyek főként a férfiak ebben a megyében. 
Egyébként ők utaznak többet, mint azt korábban láthattuk.  
 

17. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes a lakóhelytől való távolság  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 1,5% 6,5% 3,6% 
  2 – Nem fontos 1,5%   0,9% 
  3 -  Közepesen fontos 21,5% 17,4% 19,8% 
  4 -  Fontos 46,2% 52,2% 48,6% 
  5 - Nagyon fontos 27,7% 23,9% 26,1% 
  8 - nem vonatkozik 1,5%   0,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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A rugalmas munkaidőt az emberek fontosabbnak tartják, mint nem (az 1+2 és a 4+5 válaszok 
egyenlege). A férfiaknál többségben vannak azok, akik számára fontos a rugalmas munkaidő. 
 

18. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes rugalmas munkaidő  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 12,3% 6,5% 9,9% 
  2 - Nem fontos 16,9% 6,5% 12,6% 
  3 - Közepesen fontos 26,2% 41,3% 32,4% 
  4 - Fontos 26,2% 32,6% 28,8% 
  5 - Nagyon fontos 18,5% 10,9% 15,3% 
  8 - Nem vonatkozik   2,2% 0,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A továbbképzés lehetőségét az emberek nagyobb részben tartják egyáltalán nem fontosnak és 
nem fontosnak, mint igen. A férfiak számára egy kissé közömbösebb a kérdés, mint a nőknek.  
 

19. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes  továbbképzési lehetőségek  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 10,9% 2,2% 7,3% 
  2 - Nem fontos 21,9% 17,4% 20,0% 
  3 - Közepesen fontos 28,1% 50,0% 37,3% 
  4 - Fontos 28,1% 21,7% 25,5% 
  5 - Nagyon fontos 9,4% 8,7% 9,1% 
  8 - Nem vonatkozik 1,6%   0,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem.  
 

20. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes Családi élet és munka összeegyeztetése  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 4,6% 2,2% 3,6% 
  2 - Nem fontos   2,2% 0,9% 
  3 - Közepesen fontos 26,2% 10,9% 19,8% 
  4 - Fontos 36,9% 71,7% 51,4% 
  5 - Nagyon fontos 32,3% 10,9% 23,4% 
  8 - Nem vonatkozik   2,2% 0,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Hol van már az az idő, amikor minden vállalatnál volt bölcsőde és óvoda. Ma a nők és férfiak 
27%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy nagyon fontos. 25%-
uk szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők -úgy gondoljuk- a lakóhelyhez 
közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják szükségesnek. 
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21. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes  vállalati gyermekintézmények  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 26,2% 10,9% 19,8% 
  2 - Nem fontos 4,6% 6,5% 5,4% 
  3 - Közepesen fontos 24,6% 60,9% 39,6% 
  4 - Fontos 7,7% 4,3% 6,3% 
  5 - Nagyon fontos 12,3% 8,7% 10,8% 
  8 - Nem vonatkozik 24,6% 8,7% 18,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Tolna megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére  10%-kal és nettó 
bére 8%-kal magasabb, mint a nőké. A nők 21 és a férfiak 13%-át minimálbéren 
foglalkoztatják 
 

22. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 94893 72089 
férfi 105633 78058 
Összes 100629 75364 
Bérrés,% 10 8 
 
A mintát alkotó két nagy csoport ellentétesen viselkedik a bérrés vonatkozásában. A 
szakmunkásképzőt végzettek között a női nettó bér 11%-kal alacsonyabb, az 
érettségizetteknél pedig mindössze 2%-kal.  
 

23. sz. táblázat. Iskolai végzettség és a nettó bér és bérrés alakulása, Ft 
Iskolai végzettség neme nettó bér 
Szakmunkásképző nő 65038,55 
 férfi 73365,09 
 Bérrés, % 11 
Érettségi nő 82796,84 
 férfi 84081,05 
 Bérrés, % 2 
Összes nő 72089,28 
 férfi 78058,45 
 Bérrés, % 8 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak, a 
túlórapótlék a műszakpótlék és a jutalom. 
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24. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

Neme 
 

Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott 

Jutalmat 
kapott 

Borra- 
valók 

Veszélyességi  
pótlékot kapott 

nő 33% 48% 24% 1% 1% 
férfi 58% 60% 35% 0% 3% 
összes 45% 54% 30% 0% 2% 
 

Neme 
 

Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év végi 
 jutalom 13. havi bér 

nő 0% 1% 0% 30% 20% 
férfi 0% 1% 0% 27% 12% 
összes 0% 1% 0% 29% 16% 
 
Az étkezési hozzájárulás mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt követi 
a  tömegközlekedési bérlet és a ruhapénz, de ezek jócskán lemaradnak az étkezési 
hozzájárulás mögött. 
  

25. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme osztalék részesedés részvény 
juttatás egyéb 

nő 0% 3% 0% 12% 
férfi 1% 3% 0% 12% 
összes 0% 3% 0% 12% 
 

neme 

vállalati 
kocsi, 

km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 5% 2% 5% 
férfi 4% 7% 8% 
összes 4% 4% 6% 
 
 

neme mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 2% 0% 46% 74% 
férfi 2% 0% 48% 79% 
összes 2% 0% 47% 77% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 0% 0% 1% 28% 19% 
férfi 0% 0% 0% 36% 4% 
összes 0% 0% 0% 32% 11% 
 
Egy százalék alatt volt átlagosan azok aránya, akik nem időben kapták meg munkabérüket. 
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Tolna megye 
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Vas megye 
 
A Vas megyében összegyűjtött minta nagysága 484 válaszból áll, amelyben 277 nő és 207 
férfi van. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők többsége a versenyszférában dolgozik. A közszférában nagyobb arányban 
vannak jelen a nők, mint a férfiak. A nonprofit szektor igen kis arányban van képviselve a 
mintában. 
 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes Hol van a munkahelye  

nő férfi  
 versenyszférában 63,9% 69,6% 66,3% 
  közszférában 32,1% 27,0% 29,9% 
  nonprofit szektorban 4,0% 3,4% 3,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők közel azonos arányban dolgoznak szellemi adminisztratív és fizikai munkakörökben, a 
férfiak pedig többségben fizikai munkások. A férfiak vezetői pozíciókból való részesedése 
magasabb. 
 
 

2. sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes Státusza munkahelyén 

nő férfi  
 fizikai munkás 43,6% 57,8% 49,7% 
  szellemi, adminisztratív 41,1% 19,4% 31,8% 
  vezető 4,7% 10,2% 7,1% 
  egyéb 10,5% 12,6% 11,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a legtöbben nők és férfiak egyaránt az ipari és építőipari 
foglalkozásokban dolgoznak. Ebben a csoportban kiemelkedő a férfiak részvétele. A nők 
részvétele a legnagyobb a szolgáltatási jellegű foglalkozásokban. A felsőfokú képzettség 
önálló alkalmazását igénylő foglalkozásokban és az egyében felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozásokban is a nők vannak túlsúlyban.  
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3. sz. táblázat. A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 

neme összes 

  nő férfi  

Törvényhozók, igazgatási, 
érdekképviseleti vezetők, 
gazdaság 

1,1% 9,7% 4,8% 

Felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozás 14,8% 12,1% 13,6% 

Egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások 19,5% 14,5% 17,4% 

Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) 
jellegű foglalkozások 10,1% 0,5% 6,0% 

Szolgáltatási jellegű  
foglalkozások 23,8% 13,5% 19,4% 

Mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási foglalkozások 1,4% 1,4% 1,4% 

Ipari és építőipari 
foglalkozások 17,7% 37,7% 26,2% 

Gépkezelők, összeszerelők, 
járművezetők 3,2% 8,2% 5,4% 

 

Szakképzettséget nem igénylő 
(egyszerű) foglalkozások 8,3% 2,4% 5,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van, ezeket kivastagítottuk. 
 
A szolgáltatás mindkét a női részvétel szempontjából túlsúlyos. A kereskedelemben a nők 
20%-a dolgozik. Az iparban pedig a férfiak részvétele a kiemelkedő.  A mezőgazdaság 
viszont szinte nincs is jelen a mintában.   
 

4. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 

neme összes szektor  
nő férfi  

  egyéb 0,7%   0,4% 
  ipar 33,2% 56,0% 43,0% 
  mezőgazdaság 1,8% 2,4% 2,1% 
  szolgált 64,3% 41,5% 54,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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Kormegoszlás tekintetében Vas megyében a nők esetében kiugró az 50-55 évesek aránya.. A 
férfi mintában leginkább a 35-39 éves korosztály van képviselve. Az egyenlőtlen eloszlás 
ellenére a két minta átlagéletkora megegyezik, 37 év. 
 
A minkét nem esetében kiemelkedő az érettségizettek aránya, a többi kategória hasonlóan van 
képviselve.  
 
Fizikai munkásként legtöbben szakmunkás végzettséggel dolgoznak, de elég magas az 
érettségizettek aránya is. Szellemi adminisztratív munkakörökben a nők leginkább 
érettségivel dolgoznak, a férfiak pedig felsőfokú képzettséggel. A vezetők többsége mindkét 
nemből felsőfokú végzettséggel dolgozik. 
 
A Vas megyei minta 92%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez. A fennmaradó rész 
leginkább roma származásúnak vallotta magát. 
 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők és 
férfiak között egyaránt vannak elváltak és egyedülállók, de mindkét nemben az egyedülállók 
vannak többségben. 
 

5. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes családi állapot  

nő férfi  
 házas 59,6% 71,0% 64,5% 
  özvegy 6,9%   3,9% 
  elvált 11,9% 8,7% 10,5% 
  egyedülálló 21,7% 20,3% 21,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya.  
 

6. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 65 78 
gyermekkel 64 61 

unokával 5 3 
szülőkkel 26 21 

nagyszülőkkel 3 2 
egyedül 6 7 

nem családtagokkal 1 1 
testvérrel 7 5 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők és férfiak 74-%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az egyedülállók közül a nők vállalkoznak a 
gyermekvállalásra. 
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7. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
családi állapot 

neme  Van-e gyereke 
házas özvegy elvált egyedülálló 

nő  Nincs 9,1% 5,3% 15,2% 87,9% 
    Van 90,9% 94,7% 84,8% 12,1% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  Nincs 4,8%   33,3% 100,0% 
    Van 95,2%   66,7%   
  összes 100,0%   100,0% 100,0% 
 
A munkaviszony a nők 95, a férfiak 98%-ánál határozatlan idejű. A nők 18%-át a férfiak 9%-
át foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 38, a férfiak 44%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 3, a férfiak 4%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton lett 
lekérdezve. 
 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A kivastagított sorok azok, amelyekben minimum 60 
elem van. Ezeket elemezzük. 
 
A cégek 58%-ában van 42%-ában nincs kollektív szerződés. A 20-50 főt foglalkoztató körben 
találtuk a legtöbb kollektív szerződés hatálya alatt dolgozó munkahelyet, a szakszervezetek 
hagyományos bázisán. Ahol a legkevesebb kollektív szerződés az a mikro- és kisvállalatok 
köre. 
 

8. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 
 vállalatánál foglalkoztatottak kollektív szerződés összes 

  nincs van  
 

alkalmazott nélküli önfoglalkoztató 4,9%   2,0% 

  tíznél kevesebb 28,6% 2,7% 13,6% 
  10-20 17,3% 6,6% 11,1% 
  20-50 12,4% 21,5% 17,7% 
  50-100 8,6% 16,4% 13,2% 
  100-250 13,0% 7,4% 9,8% 
  250-500 8,1% 10,9% 9,8% 
  500-1000 2,7% 19,9% 12,7% 
  1000-2000 2,2% 2,0% 2,0% 
  2000-5000 1,6% 6,6% 4,5% 
  5000-nél több 0,5% 5,9% 3,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 20-50 főt foglalkoztató cégeknél. 
 
A szakszervezeti képviselet a 20-50 főt foglalkoztató vállalati körben koncentrálódik. Szakszervezeti 
képviselet a vállalatok 60%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 48%-a számolt be. 
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Üzemi tanácsok is abban a vállalati körben vannak, ahol szakszervezetek. A szakszervezeti befolyást a 
vállalatok alacsonyabb szintűnek tartják, mint a szervezettséget. A válaszadók 38%-a szerint van 
befolyása a szakszervezetnek a vállalat vezetésére. A két testület mögött a szervezett munkaügyi 
kapcsolatok jelenléte és az együttműködő vállalati vezetés húzódik meg.  

 

9. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és vállalati méret 

vállalatánál foglalkoztatottak vállalatánál van szakszervezeti képviselet 

  nem igen nem vonatkozik 
 alkalmazott nélküli  

önfoglalkoztató 5,2%   6,7% 

  tíznél kevesebb 29,3% 2,8% 33,3% 
  10-20 18,4% 7,2% 26,7% 
  20-50 13,8% 20,0% 26,7% 
  50-100 7,5% 16,2%   
  100-250 6,3% 12,4% 6,7% 
  250-500 13,2% 9,3%   
  500-1000 3,4% 17,9%   
  1000-2000 1,1% 2,8%   
  2000-5000 1,1% 5,9%   
  5000-nél több 0,6% 5,5%   
 
 
A vállalatok 40%-ánál voltak elbocsátások a múlt évben.  

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 

A nők és a férfiak 46%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer voltak 
munkanélküliek.  

 

10. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 
neme összes Hányszor volt munka nélkül  

(legalább három hónapig)  nő férfi  
 0 45,9% 46,3% 46,1% 
  1 36,7% 32,3% 34,8% 
  2 10,6% 14,0% 12,1% 
  3 2,9% 5,5% 4,0% 
  4 2,9% 0,6% 1,9% 
  5   0,6% 0,3% 
  6 0,5%   0,3% 
  8 0,5% 0,6% 0,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Nemi jelleg nem fedezhető fel a munkahely-változtatások mögött. 
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11. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 

neme összes  Hányszor változtatott munkahelyet  
nő férfi  

  0 26,7% 26,1% 26,4% 
  1 23,5% 22,7% 23,1% 
  2 20,9% 15,5% 18,6% 
  3 12,6% 14,0% 13,2% 
  4 6,9% 10,1% 8,3% 
  5 2,5% 3,9% 3,1% 
  6 és több 6,9% 7,7% 7,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni, de sokan fordulnak a Munkaügyi Központhoz is. Sokan keresnek napilapokban állást, és a 
relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a 
vállalati honlapokon való keresést is. Az intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a 
munkaügyi központokon kívül, nagyon elenyésző.  

 
12. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 79 71 
Interneten keresztül 35 44 
Munkaügyi központhoz fordul 60 58 
Vállalati honlapokon keres 9 9 
Újságokban keres 64 64 
Szaklapokban keres 4 4 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 4 7 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0 1 
Önéletrajzot küld 15 12 
Telefonon próbálkozik 25 26 
Másként 1 1 
 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrierlehetőségeit. A legtöbben egy munkahelyet töltenek be a 
jelenlegi munkahelyükön, de nem ritka a kettő munkakör sem. 
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13. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes Hány munkaköre volt  

nő férfi  
 1 61,0% 64,2% 62,4% 
  2 26,6% 23,0% 25,1% 
  3 4,9% 9,3% 6,8% 
  4 3,0% 2,0% 2,5% 
  5 3,0% 1,0% 2,1% 
  7 0,4%   0,2% 
  8   0,5% 0,2% 
  10 1,1%   0,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 16%-a a férfiak 11%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők  és a férfiak 46%-a 
megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 50%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 19, a férfiak 27%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, többen, mint ahányan fizetés emelést kaptak. Magas az aránya 
azoknak is, akik egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
 

14. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes Képesítések javították-e esélyeit  

nő férfi  
 nem változott 52,1% 47,3% 50,1% 
  igen, fizetésemelést kaptam 

13,1% 7,3% 10,7% 

  igen, más munkát találtam 
18,6% 26,7% 21,9% 

  igen, egyéb módon 16,1% 18,8% 17,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők esetében a legnagyobb késztetést új ismeretek megszerzésére az érettségizettek körében találjuk. 

Ugyanezt a férfiaknál a felsőfokú végzettségűeknél találjuk. 

 
15. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség 
neme 
  

más képe- 
sítést szerzett 
  

Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola,  
egyetem 

nő  nem 84,0% 77,5% 39,6% 44,7% 
    igen 16,0% 22,5% 60,4% 55,3% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 75,0% 64,2% 51,1% 40,5% 
    igen 25,0% 35,8% 48,9% 59,5% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Az egészségre ártalmas és veszélyes munkahelyek is 
viszonylag sokan vannak. Erőteljesen megjelenik a munkahely biztonsága miatti aggodalom 
is. Általában a munkával kapcsolatos vélemények többsége a negatív tartományban van. 
 

16. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája 
változatos 

Munkája 
monoton 

Aggódom a 
munkahelyem 

miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

nő 4,29 2,18 3,68 3,46 4,01 
férfi 4,47 2,01 3,64 3,70 4,12 
összes 4,37 2,11 3,66 3,56 4,06 
 

neme 

Szellemileg 
fáradtan 

megy haza 

Maga 
szervezi meg 

teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 4,22 4,08 4,03 3,35 3,21 
férfi 4,33 3,54 3,84 3,62 4,03 
összes 4,27 3,85 3,94 3,47 3,56 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy nem tud megebédelni. 
 

17. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

nem tud megebédelni túlóráznia 
kell 

nagyon gyorsan 
kell elvégeznie valamit 

nő 3,14 3,90 4,32 
férfi 3,43 3,83 4,28 
összes 3,27 3,87 4,30 
 

neme 

szorosak a 
határidők 

főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

nincs megfelelő 
munka 

nő 4,30 3,87 3,75 3,61 
férfi 4,23 3,97 3,93 3,20 
összes 4,27 3,91 3,83 3,43 
 
A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére.  
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18. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 

  nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl 

neme nő 2,9% 74,3% 17,8% 5,1% 
  férfi 4,9% 72,3% 19,4% 3,4% 
összes 3,7% 73,4% 18,5% 4,4% 
 
A nők elsősorban biciklivel, autóval majd busszal közlekednek. A férfiak, ha lehet, autóba 
ülnek, majd biciklivel és busszal jutnak el a munkahelyükre. 
 

19. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 36 57 
biciklivel 43 29 
motorbiciklivel 1 9 
busszal, villamossal 33 21 
vonattal 14 14 
gyalog 23 16 
céges busszal 4 4 
otthon dolgozás 1 1 
egyéb módon 0 0 
 
Nemtől függetlenül az emberek nagy többsége elégedett a munkája mennyiségével. Akik 
nem, azok inkább túlterheltnek érzik magukat. 
 

20. sz. táblázat. Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 

nő férfi  
 nem, elégedett vagyok 72,6% 69,6% 71,3% 
  kevesebbet szeretnék dolgozni 

27,1% 28,5% 27,7% 

  többet szeretnék dolgozni 0,4% 1,9% 1,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A válaszadók közül a férfiak és a nők 77%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva.  
 

21. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes jó munkatársak  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 1,1%   0,6% 
  2 - Nem fontos 1,4% 1,4% 1,4% 
  3 - Közepesen fontos 14,1% 9,7% 12,2% 
  4 - Fontos 16,7% 18,8% 17,6% 
  5 - Nagyon fontos 60,1% 59,9% 60,0% 
  8 - Nem vonatkozik 6,5% 10,1% 8,1% 
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A lakóhelytől való távolságra meglehetősen érzékenyek az emberek ebben a megyében, 52%-
uk ezt fontosnak és nagyon fontosnak véli, annak ellenére, hogy az átlagos utazási idő nem 
hosszú.  
 

22. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 

neme összes A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 2,9% 9,7% 5,8% 
  2 - Nem fontos 4,0% 5,3% 4,6% 
  3 - Közepesen fontos 31,2% 34,3% 32,5% 
  4 - Fontos 21,7% 17,9% 20,1% 
  5 - Nagyon fontos 34,8% 30,0% 32,7% 
  8 - Nem vonatkozik 5,4% 2,9% 4,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A rugalmas munkaidőt a nők 40%-a a férfiak 43%-a tartja fontosnak és nagyon fontosnak, de 
28%-uk szerint ez egyáltalán nem vagy nem fontos.  
 

23. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes rugalmas munkaidő 

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 8,0% 13,0% 10,1% 
  2 - Nem fontos 8,0% 6,8% 7,5% 
  3 - Közepesen fontos 33,3% 27,5% 30,8% 
  4 - Fontos 12,3% 12,1% 12,2% 
  5 - Nagyon fontos 28,3% 31,4% 29,6% 
  8 - Nem vonatkozik 10,1% 9,2% 9,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A továbbképzés lehetőségét mindenki inkább nagyon fontosnak és fontosnak tartja, de 
jelentős azok száma is, akik nem, vagy egyáltalán nem tartják fontosnak ezt a kérdést.  
 

24. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 

neme összes továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 12,3% 11,1% 11,8% 
  2 - Nem fontos 12,3% 14,5% 13,3% 
  3 - Közepesen fontos 22,1% 17,4% 20,1% 
  4 - Fontos 16,3% 14,0% 15,3% 
  5 - Nagyon fontos 24,6% 30,9% 27,3% 
  8 - Nem vonatkozik 12,3% 12,1% 12,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem.  
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25. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes Családi élet és munka összeegyeztetése 

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 3,6% 6,8% 5,0% 
  2 - Nem fontos 2,2% 8,2% 4,8% 
  3 - Közepesen fontos 17,2% 18,4% 17,7% 
  4 - Fontos 22,3% 17,9% 20,4% 
  5 - Nagyon fontos 52,6% 45,4% 49,5% 
  8 - Nem vonatkozik 1,8% 3,4% 2,5% 
  Egyéb 0,4%   0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők és férfiak 38%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy 
nagyon fontos. 29%-uk szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők –úgy 
gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják 
szükségesnek. 
 

26. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes vállalati gyermekintézmények 

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 20,8% 26,2% 23,1% 
  2 - Nem fontos 4,4% 8,3% 6,0% 
  3 - Közepesen fontos 10,9% 13,1% 11,9% 
  4 - Fontos 12,8% 8,7% 11,0% 
  5 - Nagyon fontos 30,3% 24,3% 27,7% 
  8 - Nem vonatkozik 20,8% 19,4% 20,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Vas megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 31, a nettó bére 
20%-kal magasabb, mint a nőké. A nők 20 és a férfiak 9%-át minimálbéren foglalkoztatják. 
 

27. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 103063 83610 
férfi 150426 104451 
Összes 124129 92529 
Bérrés,% 31 20 
 
Négy foglalkozási főcsoportban találtunk elegendő számú választ az elemzéshez. Az egyéb 
felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozási körben a legmagasabb, az 
egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások esetében pedig a 
legalacsonyabb a bérrés. 
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28. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 

 neme 
nettó bér 
Ft/hó 

Felsőfokú képzettség  
önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozás nő 115453
 férfi 146081
 Bérrés,% 21
Egyéb, felsőfokú  
vagy középfokú  
képzettséget igénylő  
foglalkozások nő 94973
 férfi 108382
 Bérrés,% 12
SZOLGÁLTATÁSI  
JELLEGŰ  
FOGLALKOZÁSOK nő 70955
 férfi 85307
 Bérrés,% 17
Ipari és építőipari  
foglalkozások nő 75031
 férfi 89561
 Bérrés,% 16
Összes nő 83610
 férfi 104451
 Bérrés,% 20
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A bérrés az érettségizettek csoportjában a legalacsonyabb és a felsőfokú végzettségűeknél a 
legmagasabb. 
 

29. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

Iskolai végzettség neme Nettó bér, Ft/ hó 
Szakmunkásképző nő 71480,66
 férfi 88832,31
 Bérrés,% 20
Érettségi nő 85104,21
 férfi 97152,33
 Bérrés,% 12
Főiskola, egyetem nő 112944,2
 férfi 153138,5
 Bérrés,% 26
Összes nő 83610,08
 férfi 104451
 Bérrés,% 20
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a 
túlórapótlék és a 13. havi bér. 
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30. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszak- 
pótlékot kapott 

Túlóra- 
pótlékot kapott 

Jutalmat 
kapott 

Veszélyességi 
pótlékot kapott 

Borra- 
való 

nő 32% 52% 23% 6% 5% 
férfi 30% 55% 27% 8% 3% 
összes 31% 54% 25% 7% 4% 
 

neme 
Nyelvpótlék Célprémium Vezetői 

pótlék 
év végi 
jutalom 

13. 
havi bér 

nő 3% 3% 4% 16% 40% 
férfi 9% 4% 7% 23% 36% 
összes 6% 3% 6% 19% 38% 
 
 
Az étkezési hozzájárulás mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt követi 
az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás, ruhapénz és a tömegközlekedési bérlet, de ezek 
jócskán lemaradnak az étkezési hozzájárulás mögött. Vállalati kocsit inkább férfiak kapnak. 
 

31. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme osztalék részesedés részvény- 
juttatás egyéb 

nő 0% 0% 0% 13% 
férfi 2% 0% 0% 12% 
Összes 1% 0% 0% 12% 
 

neme 

vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 4% 6% 17% 
férfi 15% 5% 25% 
Összes 9% 6% 20% 
 

neme mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 6% 1% 24% 83% 
férfi 14% 0% 22% 86% 
Összes 10% 1% 23% 85% 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 1% 0% 3% 26% 14% 
férfi 1% 8% 3% 27% 19% 
Összes 1% 4% 3% 26% 16% 
 
Egy százalék alatt volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg 
munkabérüket, a többieknél ez nem volt gond. 
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Vas megye 
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Veszprém megye 
 
A Veszprém megyében összegyűjtött minta nagysága 463 válaszból áll, amelyből 276 nő és 
187 férfi van. 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők túlnyomó többsége a versenyszférában dolgozik. A közszférában nagyobb 
arányban vannak jelen a nők, mint a férfiak. A nonprofit szektor igen kis arányban van 
képviselve a mintában. 
 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

hol van a munkahelye 
nő férfi  

versenyszférában 92,2% 94,5% 93,2% 
közszférában 6,7% 4,9% 6,0% 

 

nonprofit szektorban 1,1% 0,5% 0,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők közel azonos arányban dolgoznak szellemi adminisztratív és fizikai munkakörökben, a 
férfiak pedig többségben fizikai munkások. A férfiak vezetői pozíciókból való részesedése 
magasabb. 
 
 

2.sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes 

státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 39,4% 46,7% 42,4% 
szellemi, adminisztratív 38,7% 17,9% 30,2% 
vezető 9,3% 16,8% 12,4% 

 

egyéb 12,6% 18,5% 15,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a legtöbben nők leginkább az egyéb felsőfokú vagy 
középfokú képzettséget igénylő foglalkozásokban dolgoznak. A férfiak részvétele 
legmagasabb az ipari és építőipari foglalkozásokban.  
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3. sz. táblázat. A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
  neme összes 

  nő férfi  
 

Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti 
vezetők, gazdaság 4,4% 9,1% 6,3% 

  
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozás 13,1% 9,6% 11,7% 

  
Egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások 21,2% 15,0% 18,7% 

  
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 15,0% 1,6% 9,5% 

  
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 5,5% 8,0% 6,5% 

  
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
foglalkozások   2,7% 1,1% 

  
Ipari és építőipari foglalkozások 25,5% 38,0% 30,6% 

  
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 13,9% 15,0% 14,3% 

  
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 1,5% 1,1% 1,3% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van, ezeket kivastagítottuk. 
 
Mindkét nem túlnyomó többségben az iparban van foglalkoztatva.  A mezőgazdaság viszont 
szinte nincs is jelen a mintában.   
 

4. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 
neme összes 

 szektor 
nő férfi  

egyéb  1,1%   0,6% 
ipar 70,1% 72,3% 71,0% 
mezőgazdaság 0,7% 5,9% 2,8% 

 

szolgált 28,1% 21,8% 25,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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Kormegoszlás tekintetében Veszprém megyében a nők esetében kiugró a 35-39 évesek 
aránya. A férfi mintában legnagyobb mértékben a 25-29 éves korosztály van képviselve. Az 
egyenlőtlen eloszlás ellenére a két minta átlagéletkora megegyezik, 40 év. 
 
A nők esetében kiemelkedő az érettségizettek aránya, a férfiaknál pedig a szakmunkásképzőt 
végzetteké. 
 
A Veszprém megyei minta 97%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a kisebbségből 
romák és németek vannak még a mintában. 
 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők és 
férfiak között egyaránt vannak elváltak és egyedülállók, de mindkét nemben az egyedülállók 
vannak többségben.  
 

5. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes családi állapot  

nő férfi  
 házas 61,2% 73,9% 66,4% 
  özvegy 2,2%   1,3% 
  elvált 12,5% 9,0% 11,1% 
  egyedülálló 24,2% 17,0% 21,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya, ami a nők esetében kiemelkedően magas.  
 

6. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 77 90 
gyermekkel 65 66 

unokával 2 2 
szülőkkel 26 26 

nagyszülőkkel 1 1 
egyedül 5 2 

nem családtagokkal 1 0 
testvérrel 6 5 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 80 és férfiak 84-%-ának van. 
A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Ebben a megyében az egyedülállók közül mindkét 
nemből soknak van gyermeke. 
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7. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
családi állapot 

neme Van-e gyereke 
házas özvegy elvált egyedülálló 

nő  Nincs 8,4%   2,9% 68,3% 
    Van 91,6% 100,0% 97,1% 31,7% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  Nincs 4,3%   18,8% 70,0% 
    Van 95,7%   81,3% 30,0% 
  összes 100,0%   100,0% 100,0% 
 
 
A munkaviszony mindkét nem esetében 92%-ban határozatlan idejű. A nők 3%-át, a férfiak 
4%-át foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 38, a férfiak 35%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők és a férfiak egyaránt 
11%-ban töltenek be szakszervezeti tisztséget. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti 
hálózaton lett lekérdezve. 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A kivastagított sorok azok, amelyekben minimum 60 
elem van. Ezeket elemezzük. 
A cégek 72%-ában van 28%-ában nincs kollektív szerződés. Az 1000-2000 főt foglalkoztató 
körben találtuk a legtöbb kollektív szerződés hatálya alatt dolgozó munkahelyet, a 
szakszervezetek hagyományos nagyvállalati bázisán. Ugyanakkor az eggyel fölötte lévő 
mérettartományban, az 500-1000 főt foglalkoztató vállalati körben van a legtöbb olyan cég 
ahol nincs kollektív szerződés. Ahol még szintén nincs kollektív szerződés sok vállalatnál az a 
tíznél kevesebbet foglalkoztató és a 100-250 főt foglalkoztató vállalatok köre. Nem a vállalati 
méret tehát az, ami a kollektív szerződés megkötését alapvetően befolyásolja. Sokkal inkább 
köthető egyéb tényezőkhöz olyanokhoz, mint az ágazati hovatartozás, a tulajdonos és 
menedzsment és az adott területen működő érdekképviseletek aktivitása.  
 

8. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés összes vállalatánál foglalkoztatottak  
nincs van  

 alkalmazott nélküli önfoglalkoztató 
4,1%   1,1% 

  tíznél kevesebb 17,9%   5,1% 
  10-20 5,7% 1,9% 3,0% 
  20-50 10,6% 4,5% 6,2% 
  50-100 2,4% 5,8% 4,8% 
  100-250 17,1% 9,0% 11,3% 
  250-500 10,6% 11,2% 11,0% 
  500-1000 26,8% 6,7% 12,4% 
  1000-2000 2,4% 49,0% 35,9% 
  2000-5000 2,4% 9,9% 7,8% 
  5000-nél több   1,9% 1,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb az 1000-2000  főt foglalkoztató cégeknél, 
34%-os. 
 
A szakszervezeti képviselet az 1000-2000 főt foglalkoztató vállalati körben koncentrálódik. 
Szakszervezeti képviselet a vállalatok 70%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 72%-a 
számolt be. Üzemi tanácsok is abban a vállalati körben vannak, ahol szakszervezetek. A 
szakszervezeti befolyást a vállalatok alacsonyabb szintűnek tartják, mint a szervezettséget. A 
válaszadók 46%-a szerint van befolyása a szakszervezetnek a vállalat vezetésére. A két testület mögött 
a szervezett munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő vállalati vezetés húzódik meg. 

  

9. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és vállalati méret 

vállalatánál van szakszervezeti képviselet összes 
 vállalatánál foglalkoztatottak 

nem igen nem vonatkozik  
alkalmazott nélküli 
önfoglalkoztató 1,8%   16,7% 1,1% 

tíznél kevesebb 18,4% 0,6% 27,8% 6,3% 
10-20 7,9% 1,0% 16,7% 3,4% 
20-50 9,6% 5,1% 5,6% 6,3% 
50-100 3,5% 5,1% 16,7% 5,2% 
100-250 14,0% 11,1% 16,7% 12,1% 
250-500 9,6% 11,8%   10,8% 
500-1000 30,7% 8,0%   13,5% 
1000-2000 1,8% 49,4%   35,2% 
2000-5000 2,6% 6,1%   4,9% 

 

5000-nél több   1,9%   1,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A vállalatok 64%-ánál voltak elbocsátások a múlt évben és a válaszadók 30%-ánál nem 
voltak, a többiek nem tudták a kérdésre a választ.  

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők és a férfiak 66%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer voltak 
munkanélküliek.  

 

10. sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes hányszor volt munka nélkül  
(legalább három hónapig) nő férfi  

0 65,3% 65,9% 65,5% 
1 32,0% 25,1% 29,2% 
2 2,7% 8,4% 5,0% 

 

3   0,6% 0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Nemi jelleg nem fedezhető fel a munkahely-változtatások mögött. A 
válaszadók 47%-a önként és nem a munkanélküliségi kényszer hatására változtatott 
munkahelyet. 
 

11. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 
neme összes 

hányszor változtatott munkahelyet 
nő férfi  

 0 20,1% 16,5% 18,6% 
1 13,1% 13,3% 13,2% 
2 21,2% 21,3% 21,2% 
3 21,9% 27,7% 24,2% 
4 17,5% 13,3% 15,8% 
5 5,5% 6,4% 5,8% 

 

6 és több 0,7% 1,6% 1,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni, de sokan fordulnak a Munkaügyi Központhoz is. Sokan keresnek napilapokban állást, és a 
relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a 
vállalati honlapokon való keresést is. Az intézményes munkaközvetítési formák igénybevétele, a 
munkaügyi központokon kívül, nagyon elenyésző.  

 
12. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai, % 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 76 76 
Interneten keresztül 35 40 
Munkaügyi központhoz fordul 47 42 
Vállalati honlapokon keres 22 21 
Újságokban keres 77 80 
Szaklapokban keres 15 14 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 4 4 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 1 1 
Önéletrajzot küld 12 13 
Telefonon próbálkozik 1 1 
Másként 2 1 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrierlehetőségeit. A legtöbben egy munkahelyet töltenek be a 
jelenlegi munkahelyükön, de nem ritka a két munkakör sem. 
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13. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

 Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 69,0% 71,7% 70,1% 
2 17,5% 17,4% 17,5% 
3 6,7% 4,9% 6,0% 
4 4,5% 2,7% 3,8% 
5 1,9% 3,3% 2,4% 

 

6 0,4%   0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 21%-a a férfiak 12%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 60, a férfiak 63%-
a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is szereztek. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 18%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 52, a férfiak 54%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, sokkal többen, mint ahányan fizetés emelést kaptak. Magas az 
aránya azoknak is, akik egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
 

14. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes Képesítések javították-e esélyeit 

nő férfi  
 nem változott 21,7% 11,9% 17,6% 
  igen, fizetésemelést kaptam 

5,0% 7,9% 6,2% 

  igen, más munkát találtam 
51,7% 54,0% 52,6% 

  igen, egyéb módon 21,7% 26,2% 23,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Mindkét nem esetében a legnagyobb késztetést új ismeretek megszerzésére az érettségizettek 
körében találjuk. 
 

15. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség 
neme 
  

más képesítést 
szerzett Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola, 

egyetem 
nő  nem 84,2% 50,7% 27,3% 38,6% 
    igen 15,8% 49,3% 72,7% 61,4% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 75,0% 44,6% 25,0% 37,8% 
    igen 25,0% 55,4% 75,0% 62,2% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



272 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Az egészségre ártalmas és veszélyes munkahelyek 
szerencsére a legalacsonyabban értékelt két tényező. Erőteljesen megjelenik a munkahely 
biztonsága miatti aggodalom is.  
 

16. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája 
változatos Munkája monoton

Aggódom a 
munkahelyem 

miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag 
fáradtan megy 

haza 

nő 3,54 2,29 2,97 2,27 2,74 
férfi 3,81 1,87 2,70 2,12 2,97 
összes 3,65 2,12 2,86 2,21 2,83 
 

neme 

Szellemileg 
fáradtan megy 

haza 

Maga szervezi 
meg teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre 
ártalmas 

munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények

nő 3,00 2,62 2,55 1,42 1,57 
férfi 2,73 2,84 2,44 1,57 2,05 
összes 2,89 2,71 2,50 1,48 1,77 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs megfelelő munka, és 
nem tud megebédelni. 
 

17. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,02 2,22 3,15 
férfi 2,06 2,38 3,18 
összes 2,04 2,29 3,16 
 

neme 

szorosak a 
határidők 

főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

nincs megfelelő 
munka 

nő 3,27 2,03 2,13 1,43 
férfi 3,15 2,19 2,20 1,42 
összes 3,22 2,09 2,16 1,42 

A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére.  
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18. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
 neme 

nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl több mint két 
óráig 

 nő 6,3% 73,9% 16,5% 2,9% 0,4% 
  férfi 8,0% 75,9% 14,4% 1,6%   
összes 7,0% 74,7% 15,7% 2,4% 0,2% 
 
 
A nők elsősorban busszal, autóval és gyalog majd közlekednek. A férfiak, ha lehet, autóba 
ülnek majd busszal és gyalog jutnak el a munkahelyükre. 
 

19. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 26 51 
biciklivel 10 18 
motorbiciklivel 1 8 
busszal, villamossal 65 38 
vonattal 1 0 
gyalog 25 20 
céges busszal 9 12 
otthon dolgozás 1 1 
egyéb módon 1 1 
 
Nemtől függetlenül az emberek nagy többsége elégedett a munkája mennyiségével. Akik 
nem, azok inkább túlterheltnek érzik magukat. 
 

20. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni  

nő férfi  
 nem, elégedett vagyok 77,4% 77,7% 77,5% 
  kevesebbet szeretnék dolgozni 

20,1% 19,1% 19,7% 

  többet szeretnék dolgozni 2,6% 3,2% 2,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A válaszadók közül a férfiak és a nők 73%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva. 
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21. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes jó munkatársak  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 0,7% 1,6% 1,1% 
  2 - Nem fontos 1,5% 3,2% 2,2% 
  3 - Közepesen fontos 22,4% 24,1% 23,1% 
  4 - Fontos 40,1% 44,9% 42,0% 
  5 - Nagyon fontos 34,6% 25,1% 30,7% 
  8 - Nem vonatkozik 0,7% 1,1% 0,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságra meglehetősen érzékenyek az emberek ebben a megyében, 40%-
uk ezt fontosnak és nagyon fontosnak véli, annak ellenére, hogy az átlagos utazási idő nem 
hosszú. 
  

22. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 

neme összes a lakóhelytől való távolság  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 2,6% 2,7% 2,6% 
  2 - Nem fontos 14,0% 21,4% 17,0% 
  3 - Közepesen fontos 34,6% 46,0% 39,2% 
  4 - Fontos 27,9% 16,0% 23,1% 
  5 - Nagyon fontos 19,9% 12,8% 17,0% 
  8 - Nem vonatkozik 1,1% 1,1% 1,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A rugalmas munkaidőt a nők 30%-a a férfiak 34%-a tartja fontosnak és nagyon fontosnak, de 
átlagosan 36%-uk szerint ez egyáltalán nem, vagy nem fontos.  
 

23. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes rugalmas munkaidő  

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 8,5% 9,6% 8,9% 
  2 - Nem fontos 23,5% 31,6% 26,8% 
  3 - Közepesen fontos 30,5% 23,5% 27,7% 
  4 - Fontos 11,8% 10,2% 11,1% 
  5 - Nagyon fontos 18,0% 23,5% 20,3% 
  8 - Nem vonatkozik 7,7% 1,6% 5,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A továbbképzés lehetőségét többen tartják egyáltalán nem vagy nem fontosnak, mint 
fontosnak és nagyon fontosnak. 
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24. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 

neme összes továbbképzési lehetőségek  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 17,3% 13,4% 15,7% 
  2 - Nem fontos 31,6% 32,1% 31,8% 
  3 - Közepesen fontos 21,7% 25,7% 23,3% 
  4 - Fontos 11,0% 11,8% 11,3% 
  5 - Nagyon fontos 16,2% 16,0% 16,1% 
  8 - Nem vonatkozik 2,2% 1,1% 1,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem.  
 

25. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 

neme összes családi élet és munka összeegyeztetése  
nő férfi  

 1 - Egyáltalán nem fontos 3,7% 2,2% 3,1% 
  2 - Nem fontos 15,4% 22,0% 18,1% 
  3 - Közepesen fontos 34,6% 31,2% 33,2% 
  4 - Fontos 16,2% 18,8% 17,2% 
  5 - Nagyon fontos 29,0% 25,8% 27,7% 
  8 - Nem vonatkozik 1,1%   0,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők és férfiak 36%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy 
nagyon fontos. 45%-uk szerint viszont egyáltalán nem fontos és nem fontos ez az intézmény. 
Ők –úgy gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket 
tartják szükségesnek. 
 

26. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes vállalati gyermekintézmények 

nő férfi  
 1 - Egyáltalán nem fontos 26,1% 19,3% 23,3% 
  2 - Nem fontos 18,8% 26,2% 21,8% 
  3 - Közepesen fontos 21,0% 23,5% 22,0% 
  4 - Fontos 13,6% 11,8% 12,9% 
  5 - Nagyon fontos 13,6% 12,8% 13,3% 
  8 - Nem vonatkozik 7,0% 6,4% 6,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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5. Bér- és jövedelem 
 
A Veszprém megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 16, a nettó 
bére 14%-kal magasabb, mint a nőké. A nők 3 és a férfiak 4%-át minimálbéren 
foglalkoztatják. 
 

27. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft/hó 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 154272 107558 
férfi 184012 124789 
Összes 166684 115189 
Bérrés,% 16 14 
 
 
A foglalkozási főcsoportok, az iskolai végzettség az ágazatok szerint a nettó jövedelmek 
sajnos ebben a megyében nem elemezhetők megfelelő számú válasz hiányában. 
A bruttó bérek vonatkozásában a következőket találtuk. ( A többi megyét a nettó bér alapján 
elemeztük, mert azt az emberek általában jobban tudják.) 
A legmagasabb bérrést az egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő 
foglalkozások csoportjában találtuk. Átlag alatti bérrést találtunk az ipari és építőipari 
foglalkozások csoportjában. 
 

28. sz. táblázat. A bruttó bérek alakulása foglalkozási főcsoportok szerint,  Ft/hó 
 neme Mean 
Egyéb, felsőfokú  
vagy középfokú  
képzettséget igénylő  
foglalkozások nő 155767 
 férfi 212075 
 Bérrés,% 27 
Ipari és építőipari  
foglalkozások nő 126661 
 férfi 146125 
 Bérrés,% 13 
Gépkezelők,  
összeszerelők,  
járművezetők nő 125147 
 férfi 159908 
 Bérrés,% 22 
Összes nő 154272 
 férfi 184299 
 Bérrés,% 16 
Azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válasz volt. 
 
A magasabb iskolai végzettség felé haladva nő a bruttó bérre vetített bérrés. 
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29. sz. táblázat. A bruttó bérek és a bérrés iskolai végzettség szerint, Ft/hó 
Iskolai végzettség neme Mean 
Szakmunkásképző nő 130333 
 férfi 144767 
 Bérrés,% 10 
Érettségi nő 145900 
 férfi 182354 
 Bérrés,% 20 
Főiskola, egyetem nő 227116 
 férfi 311077 
 Bérrés,% 27 
Összes nő 154272 
 férfi 184012 
 Bérrés,% 16 
Azokat a csoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válasz volt 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak jutalom 
és a túlórapótlék. 
 

30. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott Jutalmat kapott Veszélyességi 

pótlékot kapott 
Borra- 
valók 

nő 14% 22% 39% 0% 0% 
férfi 23% 27% 38% 3% 2% 
öszes 18% 24% 39% 2% 1% 
 

neme 

nyelvpótlék célprémium vezetői pótlék év végi jutalom 13. havi bér 

nő 1% 15% 2% 11% 9% 
férfi 1% 13% 4% 16% 10% 
összes 1% 14% 3% 13% 9% 
 
Az étkezési hozzájárulás mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül szinte 
mindenki kap. Ezt követi az önkéntes egészségbiztosítási hozzájárulás és a tömegközlekedési 
bérlet, de ezek jócskán lemaradnak az étkezési hozzájárulás mögött. Vállalati kocsit inkább 
férfiak kapnak, tömegközlekedési bérletet pedig nők.  
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31. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme osztalék részesedés részvény- 
juttatás egyéb 

nő 2% 0% 0% 18% 
férfi 4% 0% 1% 14% 
Összes 3% 0% 0% 16% 
 

neme 

vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 7% 46% 13% 
férfi 17% 37% 10% 
Összes 11% 42% 11% 
 
 

neme mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 7% 1% 42% 95% 
férfi 19% 1% 19% 94% 
Összes 12% 1% 33% 95% 
 
 

neme számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 1% 2% 8% 5% 11% 
férfi 3% 4% 6% 6% 16% 
Összes 2% 3% 7% 5% 13% 
 

Egy-két százalék körül volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg 
munkabérüket, a többieknél ez nem volt gond.  
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Veszprém megye 
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Zala megye 
 
A Zala megyében összegyűjtött minta nagysága 475 válaszból áll, amelyből 257 nő és 218 
férfi van. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A férfiak és nők túlnyomó többsége a versenyszférában dolgozik. A közszférában nagyobb 
arányban vannak jelen a nők, mint a férfiak. A nonprofit szektor igen kis arányban van 
képviselve a mintában. 
 
 

1. sz. táblázat. A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

versenyszférában 93,4% 96,8% 94,9% 
közszférában 6,2% 3,2% 4,8% 

 

nonprofit szektorban 0,4%   0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Mindkét nemből túlnyomó többségben fizikai munkásként dolgoznak. A férfiak vezetői 
pozíciókból való részesedése kissé magasabb. 
 
 

2. sz. táblázat. Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes 

státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 72,4% 75,6% 73,8% 
szellemi, adminisztratív 11,7% 6,9% 9,5% 
vezető 13,6% 15,7% 14,6% 

 

egyéb 2,3% 1,8% 2,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a legtöbben nők a gépkezelők, összeszerelők, 
járművezetők kategóriájában dolgoznak. A férfiak részvétele legmagasabb az ipari és 
építőipari foglalkozásokban.  
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3. sz. táblázat. A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
neme összes   

  nő férfi  
 

Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti 
vezetők, gazdaság 4,7% 8,7% 6,5% 

  
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozás 3,9% 5,5% 4,6% 

  Egyéb, felsőfokú  
vagy  
középfokú képzettséget igénylő  
foglalkozás 

12,5% 6,0% 9,5% 

  
Irodai és  
ügyviteli (ügyfélforgalmi) 
jellegű foglalkozások 

4,7%   2,5% 

  
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 3,1% 2,3% 2,7% 

  Mezőgazdasági 
És erdőgazdálkodási  
foglalkozások 

0,4%   0,2% 

  Ipari és   
építőipari foglalkozások 3,9% 44,5% 22,5% 

  
Gépkezelők, összeszerelők, 
járművezetők 63,8% 31,2% 48,8% 

  
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 3,1% 1,8% 2,5% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van, ezeket kivastagítottuk. 
 
Mindkét nem túlnyomó többségben az iparban van foglalkoztatva.  A mezőgazdaság viszont 
szinte nincs is jelen a mintában. A minta 85%-a (mindkét nem esetében) a Villamosgép és 
műszergyártás ágazatban dolgozik. 
 

4. sz. táblázat. A nemek megoszlása nemzetgazdasági főszektoronként, % 
neme összes 

Szektor 
nő férfi  

ipar 87,2% 89,9% 88,4% 
mezőgazdaság 04%   02% 

 

szolgáltatás 12,5% 10,1% 11,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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Kormegoszlás tekintetében Zala megyében a mindkét nem esetében kiugró a 33-34 évesek 
aránya. A férfi mintában legnagyobb mértékben a 25-29 éves korosztály van képviselve. A 
nők átlagéletkora 38, a férfiaké 36 év. 
 
A mindkét nem esetében kiemelkedő a szakmunkás képzőt végzettek aránya. 
 
A Zala megyei minta 91 %-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a kisebbségekből a 
romák 8 %-ot képviselnek. 
 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A nők és 
férfiak között sok egyedülálló van, mert a minta relatíve fiatal. 
 
 

5. sz. táblázat. Családi állapot, nemenként, % 
neme összes 

 családi állapot 
nő férfi  

házas 50,4% 59,2% 54,4% 
özvegy 2,0% 0,5% 1,3% 
elvált 16,0% 5,0% 11,0% 

 

egyedülálló 31,6% 35,3% 33,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nukleáris családmodell képe rajzolódik ki a válaszokból. Leginkább partnerrel, házastárssal 
élnek együtt a válaszadók, és a gyerekekkel, addig, amíg azok nem önállósodnak. Ezek után 
következik a szülőkkel együtt élők aránya. A minta fiatal kora miatt megjelentek a 
testvérekkel való együttélés is. 
 
 

6. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 52 61 
gyermekkel 56 50 
unokával 9 3 
szülőkkel 45 45 

nagyszülőkkel 2 3 
egyedül 7 4 

nem családtagokkal 1 4 
testvérrel 18 20 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Gyermeke a nők 66 és férfiak 54-%-ának van. A minta fiatalságára utal a gyermekesség 
alacsony aránya is. 
A házasaknak van gyermekük, de az egyedülállók közül csak kevés nőnek van gyermeke. 
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7. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
családi állapot neme 

  
Van-e gyereke 

házas özvegy elvált egyedülálló 
nő  Nincs 6,2%   7,3% 96,3% 
    Van 93,8% 100,0% 92,7% 3,8% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  Nincs 10,1%   45,5% 100,0% 
    Van 89,9% 100,0% 54,5%   
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munkaviszony mindkét nem esetében 98%-ban határozatlan idejű. Az emberek 4%-át 
foglalkoztatják minimálbéren. 
A mintában a nők 70, a férfiak 69%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 6, a férfiak egyaránt 
3%-ban töltenek be szakszervezeti tisztséget. Ennek az oka, hogy a minta a szakszervezeti 
hálózaton lett lekérdezve. 
 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. A kivastagított sorok azok, amelyekben minimum 60 
elem van. Ezeket elemezzük. 
 
A cégek 73%-ában van 7%-ában nincs kollektív szerződés. A 2000-5000 főt foglalkoztató 
körben találtuk a legtöbb kollektív szerződés hatálya alatt dolgozó munkahelyet, a 
szakszervezetek hagyományos nagyvállalati bázisán.  
 

8. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés összes 
vállalatánál foglalkoztatottak 

nincs van  
alkalmazott nélküli 
önfoglalkoztató 6,3%   0,4% 

tíznél kevesebb 40,6% 0,5% 3,2% 
10-20 12,5%   09% 
20-50 12,5% 0,5% 1,3% 
50-100 9,4% 0,9% 1,5% 
100-250 15,6% 2,8% 3,7% 
250-500   1,6% 1,5% 
500-1000 3,1% 1,6% 1,7% 
1000-2000   0,5% 0,4% 
2000-5000   91,2% 84,9% 

 

5000-nél több   0,5% 0,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 



285 

A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb az 2000-5000 főt foglalkoztató cégeknél, 
83%-os. 
 
Szakszervezeti képviselet a vállalatok 91%-ában van, üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadók 87%-a 
számolt be. Üzemi tanácsok is abban a vállalati körben vannak, ahol szakszervezetek. A 
szakszervezeti befolyást a vállalatok alacsonyabb szintűnek tartják, mint a szervezettséget. A 
válaszadók 77%-a szerint van befolyása a szakszervezetnek a vállalat vezetésére. A két testület mögött 
a szervezett munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő vállalati vezetés húzódik meg. 

  

A vállalatok 90%-ánál voltak elbocsátások a múlt évben.  

 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
Az elbocsátások magas számával függ össze, a munkanélküliek magas aránya. A nők és a férfiak csak 
26%-a nem volt még munkanélküli. Akik már voltak, azok többségben egyszer voltak 
munkanélküliek.  

 

9. sz. táblázat. Hányszor volt munkanélküli? % 
neme összes Hányszor volt munka nélkül 

 (legalább három hónapig) nő férfi  
0 24,3% 27,8% 25,9% 
1 60,0% 60,2% 60,1% 
2 12,9% 10,2% 11,7% 

 

3 2,7% 1,9% 2,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Az emberek többsége rendszeresen változtatja munkahelyét. Ez általában a munkaerőpiac 
rugalmasságára utal. Nemi jelleg nem fedezhető fel a munkahely-változtatások mögött. A 
válaszadók mindössze 11%-a változtatott azonban önként és nem a munkanélküliségi 
kényszer hatására munkahelyet. 
 

10. sz. táblázat. Hányszor változtatott munkahelyet, % 
neme összes 

Hányszor változtatott munkahelyet  
nő férfi  

 0 16,3% 14,2% 15,4% 
1 34,6% 40,8% 37,5% 
2 19,1% 21,6% 20,2% 
3 16,3% 9,2% 13,1% 
4 10,1% 9,6% 9,9% 
5 2,7% 0,9% 1,9% 

 

6 és több 0,8% 3,7% 2,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 



286 

A legtöbben a a Munkaügyi Központhoz fordulnak, de sokan a hagyományos kapcsolatrendszeren 
(család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát keresni. Sokan keresnek napilapokban állást, és a 
relatíve új eszköz, az internet is erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a 
vállalati honlapokon való keresést is. Ebben elsősorban a férfiak jeleskednek. Az intézményes 
munkaközvetítési formák igénybevétele, a munkaügyi központokon kívül, nagyon elenyésző.  

 
11. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai,% 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 70 56 
Interneten keresztül 7 21 
Munkaügyi központhoz fordul 91 81 
Vállalati honlapokon keres 4 12 
Újságokban keres 88 77 
Szaklapokban keres 1 1 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 1 1 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0 0 
Önéletrajzot küld 12 26 
Telefonon próbálkozik 23 23 
Másként 0 0 
 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A legtöbben egy munkahelyet töltenek be a 
jelenlegi munkahelyükön, de nem ritka a két, sőt főként a nők esetében, a három munkakör 
sem. 
 

12. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 48,6% 43,5% 46,3% 
2 32,3% 45,8% 38,5% 
3 14,8% 7,9% 11,6% 
4 3,5% 2,3% 3,0% 
6 0,4% 0,5% 0,4% 

 

8 0,4%   0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 15%-a a férfiak 18%-a vesz részt oktatásban jelenleg. Viszont a nők 45, a férfiak 62%-
a megszerzett az alapképzettségén túl más képesítést is szereztek. 
 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 6%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 20, a férfiak 41%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, sokkal többen, mint ahányan fizetés emelést kaptak. Magas az 
aránya azoknak is, akik egyéb módon tartották hasznosnak továbbképzésüket. 
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13. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 

neme összes 
Képesítések javították-e esélyeit 

nő férfi  
nem változott 68,4% 45,3% 57,8% 
igen, fizetésemelést kaptam 

7,1% 4,2% 5,8% 

igen, más munkát találtam 
20,0% 41,1% 29,6% 

 

igen, egyéb módon 4,4% 9,5% 6,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők esetében a legnagyobb késztetést új ismeretek megszerzésére az érettségizettek és 
felsőfokú végzettségűek körében találjuk. A férfiaknál az érettségizettek a leginkább 
hajlandók tanulni. 
 

14. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség neme  Más képesítést szerzett  Max. 
8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola, 

egyetem 
nő  nem 91,4% 73,1% 27,1% 27,8% 
    igen 8,6% 26,9% 72,9% 72,2% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 76,9% 53,1% 18,0% 27,8% 
    igen 23,1% 46,9% 82,0% 72,2% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a 
vélemények átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy 
változatos, ámde szellemileg fárasztó. Az egészségre ártalmas és veszélyes munkahelyek 
szerencsére a legalacsonyabban értékelt két tényező. Erőteljesen megjelenik a munkahely 
biztonsága miatti aggodalom is.  
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15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája 
változatos Munkája monoton Aggódom a 

munkahelyem miatt

Sokszor végzem 
munkatársaim 

feladatait 

Fizikailag 
fáradtan megy 

haza 

nő 2,86 2,85 2,68 1,96 2,48 
férfi 3,58 2,07 2,49 2,17 2,57 
összes 3,19 2,49 2,59 2,05 2,52 
 

neme 

Szellemileg 
fáradtan megy 

haza 

Maga szervezi 
meg teendőit 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,44 1,79 3,07 1,18 1,13 
férfi 3,34 1,97 3,01 1,15 1,17 
összes 3,40 1,87 3,04 1,17 1,15 
 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs megfelelő munka 
nem tud megebédelni. 
 

16. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

nem tud megebédelni túlóráznia kell nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 1,85 2,19 3,29 
férfi 1,71 2,36 3,12 
összes 1,79 2,27 3,21 
 

neme 

szorosak a 
határidők 

főnöke megváltoztatja 
a munkaidejét 

munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

nincs megfelelő 
munka 

nő 5,23 1,80 3,72 1,68 
férfi 5,31 1,93 3,97 1,50 
összes 5,27 1,86 3,83 1,59 
 
A nők és férfiak túlnyomó többsége fél órán belül ér be a munkahelyére.  
 
 

17. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
 Neme 

nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl 

 nő 0,4% 61,5% 21,4% 16,7% 
  férfi 0,5% 63,8% 22,5% 13,3% 
összes 0,4% 62,5% 21,9% 15,2% 
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A nők elsősorban busszal, céges busszal közlekednek. A férfiak céges busszal, busszal 
közlekednek, ha lehet autóba ülnek.  
 

18. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 7 21 
biciklivel 2 13 
motorbiciklivel 0 8 
busszal, villamossal 47 30 
vonattal 0 0 
gyalog 7 6 
céges busszal 41 39 
otthon dolgozás 0 1 
egyéb módon 0 0 
 
Nemtől függetlenül az emberek nagy többsége elégedett a munkája mennyiségével. Akik 
nem, azok inkább túlterheltnek érzik magukat. 
 

19. sz. táblázat. Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 89,9% 89,0% 89,5% 
kevesebbet szeretnék dolgozni 

10,1% 10,6% 10,3% 

 

többet szeretnék dolgozni   0,5% 0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A válaszadók közül a férfiak és a nők 80%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva. 
  

20. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos   0,5% 0,2% 
2 - Nem fontos 1,2% 0,9% 1,1% 
3 - Közepesen fontos 16,7% 20,3% 18,4% 
4 - Fontos 30,4% 32,7% 31,4% 
5 - Nagyon fontos 50,6% 45,6% 48,3% 

 

8 - Nem vonatkozik 1,2%   0,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságra meglehetősen érzékenyek az emberek ebben a megyében, 47%-
uk ezt fontosnak és nagyon fontosnak véli, annak ellenére, hogy az átlagos utazási idő nem 
hosszú. 
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21. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 

neme összes 
a lakóhelytől való távolság 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 1,2% 1,8% 1,5% 
2 - Nem fontos 7,8% 6,0% 6,9% 
3 - Közepesen fontos 35,8% 54,1% 44,2% 
4 - Fontos 44,7% 32,1% 38,9% 
5 - Nagyon fontos 10,1% 6,0% 8,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 0,4%   0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A rugalmas munkaidő az emberek 76% szerint egyáltalán nem, vagy nem fontos.  
 

22. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 52,9% 45,0% 49,3% 
2 - Nem fontos 26,1% 28,0% 26,9% 
3 - Közepesen fontos 12,5% 17,9% 14,9% 
4 - Fontos 5,1% 6,0% 5,5% 
5 - Nagyon fontos 3,1% 3,2% 3,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 0,4%   0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét többen tartják egyáltalán nem vagy nem fontosnak, mint 
fontosnak és nagyon fontosnak. 
 

23. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 21,8% 12,8% 17,7% 
2 - Nem fontos 32,3% 32,1% 32,2% 
3 - Közepesen fontos 32,3% 38,5% 35,2% 
4 - Fontos 9,3% 11,5% 10,3% 
5 - Nagyon fontos 3,9% 5,0% 4,4% 

 

8 - Nem vonatkozik 0,4%   0,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem, de sokan vannak azok is, akik számára közömbös a kérdés.  
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24. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 0,4% 0,9% 0,6% 
2 - Nem fontos 13,2% 12,8% 13,1% 
3 - Közepesen fontos 32,7% 33,0% 32,8% 
4 - Fontos 21,4% 15,6% 18,7% 
5 - Nagyon fontos 9,7% 10,1% 9,9% 

 

8 - Nem vonatkozik 22,6% 27,5% 24,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők és férfiak 7%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos vagy nagyon 
fontos. 38%-uk szerint viszont egyáltalán nem fontos és nem fontos ez az intézmény. Ők –úgy 
gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermekintézményeket tartják 
szükségesnek. 
 

25. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 14,4% 10,6% 12,6% 
2 - Nem fontos 21,4% 28,4% 24,6% 
3 - Közepesen fontos 16,3% 14,7% 15,6% 
4 - Fontos 5,4% 3,7% 4,6% 
5 - Nagyon fontos 2,7% 1,8% 2,3% 

 

8 - Nem vonatkozik 39,7% 40,8% 40,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
A Zala megyei adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 28, a nettó bére 
20%-kal magasabb, mint a nőké. A nők és a férfiak 4%-át minimálbéren foglalkoztatják 
 

26. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft/hó 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 119920 88584 
férfi 166682 111247 
Összes 141565 99066 
Bérrés,% 28 20 
 
A foglalkozási főcsoportok esetében csak a gépkezelők, összeszerelők és járművezetők 
kategóriájában van 60 elemet meghaladó válaszunk. Itt a bérrés jóval az átlag alatt van 9%. 
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27. sz. táblázat. A nettó bérek alakulása foglalkozási főcsoportok szerint, Ft/hó 
Gépkezelők,  
összeszerelők,  
járművezetők nő 79998 
 férfi 88296 
 Bérrés,% 9 
Összes nő 88584 
 férfi 111247 
 Bérrés,% 20 
 
A létszámában kiemelkedő ágazatban a bérrés 16%-os. 
28. sz. táblázat. A nettó bérek és a bérrés a villamos gép, műszer gyártása ágazatban 
Villamos gép,  
Műszer gyártása nő 87736 
 férfi 112026 
 Összes 98788 
 Bérrés,% 16 
 
Mindkét nagy mintaalkotó csoport esetében alacsonyabb a bérrés, mint az átlag. 
 
 

29. sz táblázat. A bruttó bérek és a bérrés iskolai végzettség szerint, Ft/hó 
Iskolai végzettség neme nettó bér 
Szakmunkásképző nő 77867 
 férfi 90772 
 Bérrés,% 14 
Érettségi nő 96349 
 férfi 113611 
 Bérrés,% 15 
Összes nő 88584 
 férfi 111247 
 Bérrés,% 20 
Azokat a csoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válasz volt 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak 
műszakpótlék és a túlórapótlék. 
 
 

30. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott 

Jutalmat 
kapott 

Veszélyességi 
pótlékot 
kapott 

Borra- 
valók 

nő 80% 84% 66% 0% 0% 
férfi 83% 83% 69% 0% 0% 
összes 81% 83% 68% 0% 0% 

 

Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék Év végi 
jutalom 

13. 
havi bér 

1% 0% 12% 74% 7% 
0% 4% 13% 75% 7% 
1% 2% 12% 74% 7% 
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Az étkezési hozzájárulás mértéke kiemelkedő, ezt a a többi béren kívüli juttatások közül 
szinte mindenki kap. Ezt követően szinte senki nem kap semmit, egyedül a férfiakat látják el 
13%-ban mobil telefonnal. 
 
31. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme osztalék részesedés részvény- 
juttatás egyéb 

nő 0% 0% 0% 1% 
férfi 0% 0% 0% 3% 
Összes 0% 0% 0% 2% 

 

neme 

vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítási 

hozzájárulás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítási 

hozzájárulás 
nő 2% 2% 4% 
férfi 6% 4% 5% 

 

neme mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 4% 0% 3% 95% 
férfi 13% 0% 2% 96% 
Összes 8% 0% 3% 96% 

 

neme számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 0% 0% 3% 5% 0% 
férfi 1% 0% 4% 4% 2% 
Összes 1% 0% 3% 4% 1% 

 
Egy százalék alatt volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg 
munkabérüket, a többieknél ez nem volt gond. 
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Zala megye 

Kormegoszlás nemenként,%
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Iskolai végzettség nemenként,%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

nő férfi

Max. 8 ált.
Szakmunkásképző
Érettségi
Főiskola, egyetem
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ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA 

 
Az élelmiszer-, ital- és dohánygyártása ágazatból összesen 462 fő, 258 nő és, 204 férfi töltötte 
ki a BérBarométer kérdőívét.  

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
Az  élelmiszer-, ital- és dohánygyártása ágazatban a nők és a férfiak 97%-a a 
versenyszférában dolgozik.  
 
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

versenyszférában 96,7% 97,0% 96,9% 
közszférában 1,2% 1,0% 1,1% 

 

non-profit szektorban 2,0% 2,0% 2,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A férfiak között a fizikai dolgozók vannak döntő többségben (60%).  A nők között nagyobb 
arányban vannak jelen a szellemi, adminisztratív munkát végzők (50%), mint a fizikai 
dolgozók (41%). Az ágazatban dolgozó és a BérBarométer kérdőívet kitöltő férfiak 21%-a 
vezető, szemben a nők 7%-ával.   
 
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 40,8% 59,7% 49,2% 
szellemi, adminisztratív 49,4% 13,8% 33,6% 
vezető 7,3% 21,4% 13,6% 

 

egyéb 2,4% 5,1% 3,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a férfiak fele (50%) és a nők egyharmada ipari 
foglalkozású. A nők csaknem egynegyede egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglalkozással rendelkezik. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
 neme összes 
  nő férfi összesen 
 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, 

gazdasági vezetők. 2,0% 6,0% 3,8% 
 Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 

igénylő foglalkozások 5,6% 6,5% 6,0% 
 Egyéb, felsőfokú vagy középfokú 

képzettséget igénylő foglalkozások 24,1% 17,9% 21,3% 
 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 

foglalkozások 19,3% 1,5% 11,3% 
 Szolgáltatási jellegű  

foglalkozások 2,0% 2,0% 2,0% 
 Ipari és építőipari  

foglalkozások 33,7% 49,8% 40,9% 
 Gépkezelők, összeszerelők,  

járművezetők 5,6% 13,9% 9,3% 
 Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 

foglalkozások 7,6% 2,5% 5,3% 

Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. Ezeket a táblázatban 
kivastagítottuk. 
 
Az ágazatban a 45 éven felüli nők képviselik a nők felét, legnagyobb arányban a 50-55 éves 
nők vannak. A férfiak között a 45-49 évesek képviseltetik magukat legnagyobb hányadban 
(csaknem 22 %-uk ilyen korú.) A 25-29 éves korosztályban a nők nagyobb arányban 
képviseltetik magukat, mint a férfiak A 35-39 éves korcsoportban nagy a férfiak és nők 
jelenléte közötti különbség, a nők 15%-a, a férfiaknak pedig csak 11%-a tartozik ebbe a 
korosztályba.  
A nők esetében az érettségi (50%) dominál. A férfiak 41%-a szakmunkás végzettséggel 
rendelkezik. Az ágazatban a nők 15%-a és a férfiak 20%-a rendelkezik felsőfokú 
végzettséggel. 
Az ágazatban a minta női csoportja 94%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a férfi 
csoportnál ez az aránya 97%-os.  Az ágazatban dolgozó nőknek 6%-a, a férfiaknak pedig 3%-
a roma. 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A 
férfiaknak ugyanakkor jóval nagyobb hányada házas (76%), mint a nőké (68%).  A nőknél az 
elváltak aránya több mint kétszerese a férfiakénak (20% szemben a férfiak 9%-ával).  
A egyedülállóak részaránya 8% a nőknél és 14% a férfiaknál. A nők között az özvegyek 
aránya 4%, míg férfiak között 1%.. 
 

4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes 

 Családi állapot 
nő férfi  

házas 68,3% 76,1% 71,8% 
özvegy 4,4% 1,0% 2,9% 
elvált 19,7% 9,0% 14,9% 

 

egyedülálló 7,6% 13,9% 10,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 74% és a férfiak 82%- partnerrel, házastárssal él együtt. A nők 67%-a és a férfiak 62%-
a él gyermekével. Nagyon magas a szülőkkel együtt élők aránya, különösen a férfiak esetében 
(14% a nők és 15% a férfiak esetében). 
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5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 

 nő férfi 
partnerével 74 81 
gyermekkel 67 56 
unokával 3 4 
szülőkkel 16 17 

nagyszülőkkel 1 2 
egyedül 0 1 

nem családtagokkal 0 0 
testvérrel 7 4 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
A nők 88%-ának és a férfiak 84%-ának van gyermeke. Az elvált nők között a gyermekesek 
aránya 92%, az elvált férfiak között 89%. Az egyedülállók közül is a nők 19%-a, a férfiak 
12%-a vállalt gyermeket. 
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
Családi állapot 

 neme   Van-e gyereke  
házas özvegy elvált egyedülálló 

nő   
Nincs 6,6% 9,1% 8,3% 81,2% 

     
Van 93,4% 90,9% 91,7% 18,8% 

   
Összes 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

férfi   
Nincs 3,9% 

 
11,1% 88,5% 

     
Van 96,1% 100,0% 88,9% 11,5% 

   
Összes 

 
100,0% 

 
100,0% 100,0% 100,0% 

 
A munkaviszony a nők 94%-ánál és férfiak 97%-ánál határozatlan idejű.  
A nőknek 7%-át, a férfiaknak pedig 10%-át foglalkoztatják minimálbéren.  
Az ágazat szakszervezeti lefedettsége magas. A nők 65%-a, a férfiak 48%-a szakszervezeti 
tag. Ebből a nők 14% és a férfiaknak viszont mindössze 13%-a szakszervezeti tisztségviselő. 
Megjegyezzük, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton keresztül került lekérdezésre. 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
Az ágazatban dolgozó és a kérdőív kérdéseire választ adók 50%-a a 250 fősnél nagyobb 
vállalatoknál dolgozik, egynegyedük pedig a 100-250 fős cégeknél.   
A kollektív szerződés hatálya alá tartozók munkahelyének 62%-át a 250 fősnél nagyobb 
vállalatoknál találjuk. A 100-250 fős vállalatoknál dolgozók 26 %-át fedi le kollektív 
szerződés.  
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7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés összes 
 Vállalatánál foglalkoztatottak száma 

nincs van  
tíznél kevesebb 

6,9% 1,1% 2,1% 

10-20 19,4% 0,6% 3,7% 
20-50 13,9% 5,0% 6,5% 
50-100 12,5% 5,5% 6,7% 
100-250 27,8% 25,8% 26,1% 
250-500 16,7% 26,0% 24,5% 
500-1000 1,4% 31,0% 26,1% 
1000-2000 1,4% 4,2% 3,7% 
2000-5000  0,6% 0,5% 
5000-nél több  0,3% 0,2% 

 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 100-250 fős, közepes méretű 
intézményeknél. A 80-100%-ban nőket foglalkoztató intézményeknél dolgozó nők 56%-a 
250-500 fős vállalatoknál dolgozik.  A 60-80%-ban nőket foglalkoztató intézményeknél 
dolgozó nők 42%-a 100-250 fős vállalatoknál dolgozik 
A szakszervezeti képviselet 29%-a a 100-250 fős középvállatoknál, további fele a 250-1000 fős 
nagyvállalatoknál koncentrálódik. Az üzemi tanács meglétére igennel válaszolók 85%-a a 100-1000 
fős intézményeknél dolgozik, legnagyobb részük – 31%-uk – 500-1000 fős vállalatoknál. A nemmel 
válaszolók 63%-a viszont az 50 fősnél nagyobb vállalatoknál dolgozik. A szakszervezet 
vállalatvezetésre való befolyására igennel válaszolók 35%-a  az 500-1000 fős nagyvállalatoknál 
dolgozik. 

Ahol van vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is érzékelhető a vállalati 
vezetésre, legalábbis a dolgozók így látják. Célszerű tehát minél inkább harcolni azért, hogy a 
szakszervezetek ne kerüljenek a vállalaton kívülre. 

 
8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

tíznél kevesebb 0,80% 0,40% 
10-20 0,60% 0,40% 
20-50 3,60% 4,80% 
50-100 4,40% 6,00% 
100-250 29,40% 23,80% 
250-500 27,70% 24,60% 
500-1000 28,80% 34,70% 
1000-2000 3,90% 4,80% 
2000-5000 0,60% 0,40% 
5000-nél több 0,30%   
összes 100% 100% 
 
 
A legnagyobb mértékű elbocsátások a 100-250 fős intézményeknél voltak.  
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2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők és a férfiak 70%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok is leginkább csak 
egyszer. Az ennél többszöri munkanélküliség viszont ritka, a nők 7%-a és a férfiak  9%-a volt kétszer 
vagy annál többször is munka nélkül. 

 
9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes  Hányszor volt munka nélkül  
(legalább három hónapig) nő férfi  

 
0 70,0% 69,1% 69,5% 
1 22,2% 22,7% 22,4% 
2 4,9% 6,6% 5,7% 
3 2,0% 1,7% 1,8% 

 

4 0,5%  0,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

A legtöbben – a nők és a férfiak egyaránt több mint 70%-a - a hagyományos kapcsolatrendszeren 
(család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát keresni. A nők 58/-a és a férfiak 57%-a munkaügyi 
központokhoz fordul. Továbbra is nagyon sokan böngészik a napilapok álláskereső rovatait (a nők 
57% és a férfiak 58%-a).  

 

Az új eszközt, az internetet, a nők 37%-a és a férfiak 35%-a használja. A vállalati honlapokon való 
keresés is kevéssé elterjedt (12% a nők esetében, 10% a férfiak esetében). Legkevésbé gyakori a 
magán-és idény munkaerő közvetítő felkeresése. 

 
10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 78 70 
Interneten keresztül 37 35 
Munkaügyi központhoz fordul 58 57 
Vállalati honlapokon keres 12 10 
Újságokban keres 57 58 
Szaklapokban keres 2 3 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 4 6 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 4 6 
Önéletrajzot küld 18 16 
Telefonon próbálkozik 20 21 
Másként 3 3 
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3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a nők 30%-ának és a 
férfiak 40%-ának egy munkaköre volt. A nők 30%-ának és a férfiak 36%-ának volt két 
munkaköre. Három vagy több munkakörrel a nők 40%-a, a férfiak 24%-a rendelkezett.  
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 30,1% 39,6% 34,3% 

2 29,7% 35,5% 32,3% 

3 26,0% 16,8% 21,9% 

4 10,2% 5,6% 8,1% 

 

5 1,2% 1,5% 1,4% 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az ágazatban rendkívül alacsony az aktuálisan oktatásban részesülő aránya, 14% a nők és 
19% a férfiak esetében. Az alapképzettségen túli képzések a nők 37 és a férfiak 38%-nak nem 
javították az esélyét. A nőknek és a férfiaknak 26-26%-a használta fel új ismereteit arra, hogy 
munkahelyet változtasson. A nők 9%-a és a 10%-a kapott fizetésemelést.  

12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 36,8% 38,3% 37,5% 
igen, fizetésemelést kaptam 

9,0% 9,7% 9,3% 

igen, más munkát találtam 
25,9% 26,0% 25,9% 

 

igen, egyéb módon 28,4% 26,0% 27,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A legnagyobb arányban a főiskolát és egyetemet végzett nők és férfiak tettek szert új 
képesítésre, a nők 76%-a és a férfiak 81%-a. A szakmunkásképzőt végzett nők esetében az új 
képesítést szerzők aránya mindössze 27%.  
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13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség 
neme  

Más  
képesítést  
szerzett  Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola, 

egyetem 
nő  nem 73,1% 73,3% 30,6% 23,7% 
    igen 26,9% 26,7% 69,4% 76,3% 
 összes 100% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 58,3% 68,3% 24,2% 19,5% 
    igen 41,7% 31,7% 75,8% 80,5% 
 összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es nemet az 5-ös igent jelent.  
A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban nők és a férfiak körében egyaránt az, 
hogy aggódnak a munkahelyükért (4), amellett, hogy munkájuk változatos (3, 8).  
A férfiak és a nők kevésbé értettek egyet azzal, hogy egészségre ártalmas vagy veszélyes 
munkakörülmények között dolgoznak.  
  

14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton 
Aggódom a 

munkahelyem 
miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 3,73 2,33 4,05 3,02 

férfi 3,82 2,23 4,09 2,93 

Összes 3,77 2,28 4,07 2,98 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 3,15 3,60 2,95 

férfi 3,73 3,44 3,10 

Összes 3,41 3,52 3,02 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,21 2,30 2,11 

férfi 3,43 2,17 2,38 

Összes 3,30 2,24 2,23 
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A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy szorosak a 
határidők, nagyon gyorsan kell valamit elvégezni. A legkevésbé jellemző az, hogy a 
munkaidő ütközik a családi elfoglaltsággal. 
 

15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 3,30 3,09 3,64 

férfi 3,31 3,59 3,97 

Összes 3,30 3,31 3,79 
 
 

neme 

Szorosak a határidők Főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 3,80 3,05 3,07 3,48 

férfi 3,98 3,38 2,85 2,94 

Összes 3,88 3,20 2,97 3,24 
 
A nők 45%-a és a férfiak 60%-a félórán belül ér be a munkahelyére. 
.  
 

16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
 neme 

Nem vonat kozik Félórán belül Egy órán belül Egy órán túl 

 nő 0,4% 44,6% 43,4% 11,6% 
  férfi 2,0% 59,0% 35,0% 3,5% 
összes 3,2% 1,5% 1,1% 51,0% 
 
A nők leginkább busszal, villamossal közlekednek (65%), a férfiak leginkább autóval (43%), 
illetve tömegközlekedéssel (39%). A férfiaknak 26%-a biciklizik, a nők 16%-a gyalogol. 
 

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 18 43 
biciklivel 14 26 
motorbiciklivel 1 9 
busszal, villamossal 65 39 
vonattal 7 5 
gyalog 16 14 
céges busszal 8 4 
otthon dolgozik 0 1 
egyéb módon 0 2 
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A nők 71%-a és a férfiak 68%-a elégedett munkája mennyiségével. Akik nem, azok nagyrészt 
kevesebbet szeretnének dolgozni, de érdekes módon a választ adó nők 7%-a és a férfiak 6%-a 
többet dolgozna, ha lehetne. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 71,1% 67,7% 69,6% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 22,1% 26,9% 24,2% 

 

többet szeretnék dolgozni 6,8% 5,5% 6,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 37%-a és a férfiak 36%-a nagyon fontosnak és fontosnak tartja azt, hogy jó 
munkatársaik legyenek. Elenyésző azok aránya, akik egyáltalán nem tarják fontosnak a jó 
munkatársakat (a nők 0,4%-a és a férfiak 2%-a).  
 

19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
0,4% 2,1% 1,1% 

2 - Nem fontos 
6,5% 9,8% 8,0% 

3 - Közepesen fontos 
22,0% 21,1% 21,6% 

4 - Fontos 
33,7% 29,9% 32,0% 

5 - Nagyon fontos 
36,6% 35,6% 36,1% 

 

8 - Nem vonatkozik 
0,8% 1,5% 1,1% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A lakóhelytől való távolságot a nők 45%-a és a férfiaknak valamivel kisebb hányada, 37%-a, 
tartja nagyon fontosnak, illetve fontosnak.  
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes 

 A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
19,9% 20,6% 20,2% 

2 - Nem fontos 
15,4% 19,6% 17,3% 

3 - Közepesen fontos 
17,5% 21,6% 19,3% 

4 - Fontos 
23,6% 17,5% 20,9% 

5 - Nagyon fontos 
21,1% 19,6% 20,5% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,4% 1,0% 1,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt a nők 15%-a és a férfik 14%-a az átlagosnál fontosabbnak tartja. A 
megkérdezett nők és férfiak fele viszont egyáltalán nem tartja, illetve nem tartja fontosnak a 
rugalmas munkaidőt az ágazatban. 
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21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
22,4% 24,0% 23,1% 

2 - Nem fontos 
28,0% 26,6% 27,4% 

3 - Közepesen fontos 
17,5% 19,8% 18,5% 

4 - Fontos 
14,2% 12,5% 13,5% 

5 - Nagyon fontos 
14,6% 13,5% 14,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 
3,3% 3,6% 3,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét mind a nők és mind a férfiak csak nagyon kis arányban tartják 
nagyon fontosnak: a nők 11%-a és a férfiak 14%-a  vélekedik így. Még inkább 
elgondolkodtató az, hogy a nők 32%-a és a férfiak 34%-a egyáltalán nem tartja lényegesnek a 
továbbképzés lehetőségét. 
  

22. sz. táblázat. Továbbképzés lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzés lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
31,7% 33,8% 32,7% 

2 - Nem fontos 
25,6% 20,0% 23,1% 

3 - Közepesen fontos 
17,5% 15,4% 16,6% 

4 - Fontos 
10,2% 12,8% 11,3% 

5 - Nagyon fontos 
11,0% 13,8% 12,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 
4,1% 4,1% 4,1% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése a nők egynegyede számára kiemelkedő fontosságú, 
a férfiak 23%-a tartja ugyanezt nagyon fontosnak. Elgondolkodtató, hogy a nők 14%-a és a 
férfiak 10%-a viszont egyáltalán nem tartja fontosnak. 
 

23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

 Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
13,8% 9,3% 11,8% 

2 - Nem fontos 
21,5% 19,1% 20,5% 

3 - Közepesen fontos 
17,9% 22,7% 20,0% 

4 - Fontos 
19,1% 22,7% 20,7% 

5 - Nagyon fontos 
25,2% 22,7% 24,1% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,4% 3,6% 3,0% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők mindössze 12%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte nagyon fontos. A 
férfiak esetében ez az arány meglepően magasabb (15%). A nők 16%, férfiak 26% szerint 
viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők feltételezhetően a lakóhelyhez közelebb 
lévő önkormányzati gyermek intézményeket tartják szükségesnek. 
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24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 

neme összes 
 Vállalati gyermekintézmények 

nő férfi  
1- Egyáltalán nem fontos 

16,0% 25,8% 20,4% 
2 - Nem fontos 

8,2% 15,5% 11,4% 
3 - Közepesen fontos 

7,4% 7,2% 7,3% 
4 - Fontos 

17,7% 7,2% 13,0% 
5 - Nagyon fontos 

11,5% 14,9% 13,0% 

 

8 - Nem vonatkozik 
39,1% 29,4% 34,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 

Az ágazati adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 13,6%-kal, a nettó bére 
14,6%-kal magasabb, mint a nőké.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 140710 98758 
férfi 161448 113750 
Összes 150140 105400 
Bérrés,% 12,8% 13,2% 
 
A bérrés 15% az egyéb, felsőfokú vagy középfokú végzettséget igénylő foglalkozások és 
10,6% az ipari foglalkozások kategóriájában. 
 

26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként, Ft 
 neme nettó bér 

nő 82613 
férfi 92425 

Ipari és  
építőipari  
foglalkozások Bérrés,% 10,6% 

nő 105730 

férfi 124739 

Egyéb, felsőfokú  
vagy középfokú  
képzettséget  
igénylő foglalkozások 
 Bérrés,% 

15,2% 

Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A szakmunkás végzettségűek és érettségivel rendelkező nők és férfiak közötti bérrés csaknem 
azonos, 9,5% körül alakul. 
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27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 77090 
férfi 85289 Szakmunkásképző 
Bérrés,% 9,6% 
nő 156249 
férfi 172484 Érettségi 
Bérrés,% 9,4% 

Megjegyzés: Csak azokat a kategóriákat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A költségtérítések leggyakoribb eleme a nők esetében a túlórapótlék (39%), a férfiak esetében 
a műszakpótlék (53%). A nők 35%-a és a férfiak 30%-a kap jutalmat. A nők egyharmada 13. 
havi bért is kap, a férfiaknak csak 26%-a jut ehhez a juttatáshoz. 
 

28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott Jutalom Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 34% 39% 35% 1% 

férfi 53% 48% 30% 1% 

Összes 42% 43% 33% 1% 
 

neme Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év végi jutalom 13.havi bér 

nő 0% 2% 2% 3% 29% 

férfi 1% 8% 8% 8% 26% 

Összes 1% 5% 5% 6% 28% 
 
Vitathatatlanul a legnépszerűbb béren kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás (a nők 92%-a, a 
férfiak 90%-a kapja), ezt követi a nők és a férfiak esetében is az önkéntes nyugdíjbiztosítási 
hozzájárulás (57%, illetve 47%). 
 A nők esetében a harmadik leggyakoribb juttatás a tömegközlekedési bérlet (35%), a férfiak 
esetében pedig az önkéntes egészségbiztosítási hozzájárulás (28%). Négyszer olyan arányban 
kapnak a férfiak vállalati kocsi vagy km pénz hozzájárulást, mint a nők (20% az 5%-kal 
szemben.) A mobiltelefonhoz jutó nők aránya viszont csaknem kétszerese a férfiakénak (13%. 
szemben a férfiak 7%-ával).  
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
Osztalék Részesedés Részvényjuttatás 

nő 0% 0% 1% 

férfi 3% 0% 1% 

Összes 2% 0% 1% 
 

neme 
Egyéb Vállalati kocsi, 

km pénz 
Önkéntes 

egészségbiztosítás 
Önkéntes 

nyugdíjbiztosítás 

nő 8% 5% 28%  57% 

férfi 9% 20% 25% 47% 

Összes 8% 12% 26% 53% 
 

neme 
Mobiltelefon Otthoni 

irodafenntartás 
Tömegközlekedési 

bérlet 
Étkezési 

hozzájárulás 

nő 13% 0% 35% 92% 

férfi 7% 1% 18% 90% 

Összes 6% 0% 28% 91% 
 
 

neme 
Számítógép Uszodabérlet Tandíj- 

hozzájárulás Ruhapénz Egyéb 

nő 1% 1% 1% 2% 14% 
férfi 1% 3% 3% 8% 15% 
Összes 1% 2% 2% 5% 14% 
 
A férfiak csaknem 8%-a nem kapott időben bért, a nőknek 1%-a mondhatta el ugyanezt 
magáról.  
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ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA 
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TEXTIL-ÉS RUHAIPAR 

 
 
A textil-és ruhaiparból 254 fő, 199 nő és 55 férfi töltötte ki a BérBarométer kérdőívét. 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A textil-és ruhaiparban a nők és a férfiak csaknem teljes egészében a versenyszférában 
dolgoznak.  
 
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

versenyszférában 97,2% 97,8% 97,3% 
közszférában 2,2%  1,8% 

 

non-profit szektorban 0,6% 2,2% 0,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 14,4%-a, férfiaknak viszont csupán 6,7%-a dolgozik szellemi, adminisztratív 
beosztásban. Az ágazatban dolgozó nők és férfiak háromnegyede fizikai státuszban dolgozik. 
Az ágazatban a női vezetők aránya jóval kisebb, mint a férfiaké: a nőknek mindössze 3,9%-a 
vezető, szemben a vezető beosztású férfiak 11,1%-ával.  
 
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 74,4% 75,6% 74,7% 
szellemi, adminisztratív 14,4% 6,7% 12,9% 
vezető 3,9% 11,1% 5,3% 

 

egyéb 7,2% 6,7% 7,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
  
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők 78%-a és a férfiak 55,6%-a ipari  foglalkozással 
rendelkezik. A férfiak egy jelentős csoportja - 16%-a - gépkezelő, összeszerelő vagy 
járművezető. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
neme összes  FEOR 

nő férfi  
 

Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, 
gazdasági vezetők  1,6% 6,7% 2,6% 

  
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozások 1,1% 6,7% 2,2% 

  Egyéb, felsőfokú  
vagy  
középfokú képzettséget igénylő  
foglalkozások 

3,8% 6,7% 4,4% 

  
Irodai és 
ügyviteli (ügyfélforgalmi)  
jellegű foglalkozások 

7,7% 

 
6,2% 

  
Szolgáltatási jellegű  
foglalkozások 

 
2,2% ,4% 

  Ipari és  
építőipari foglalkozások 78,0% 55,6% 73,6% 

  
Gépkezelők, összeszerelők,  
járművezetők 4,9% 15,6% 7,0% 

  
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 2,7% 6,7% 3,5% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. Ezeket a fenti táblázatban 
kivastagítottuk. 
 
A Bérbarométer adatbázisban a textilgyártás ágazatban a legnagyobb arányban a 50+55 éves 
nők (20%) és férfiak (29%) képviseltetik magukat. A nők esetében az összes többi korosztály 
csaknem azonos arányban szerepel az adatbázisban. A férfiak között kimagasló arányban 
találjuk a 25-29 éves korosztályt (15,5%).   
A textil-és ruhaipari ágazatban a nők több mint fele szakmunkásképzőt végzett. A férfiak 
között kissé nagyobb arányban szerepelnek az érettségizettek (42%), mint a 
szakmunkásképzőt végzettek (37,7%). 
A textil-és ruhaipari ágazatban dolgozó nőknek csupán elenyésző hányada rendelkezik 
felsőfokú végzettséggel (3,8%), de a férfiaknak is csupán 11%-a diplomás.  
Az ágazatban kimagaslóan magas a kisebbséghez tartozók aránya, különösen a férfiak között: 
a nők 7,91%-a, a férfiaknak pedig 17%-a vallotta magát romának.  
A férfiak nagyobb hányada házas (66,7%), mint a nőké (55,8%).  Mindkét nem esetében az 
egyedülállók aránya 18% körüli. A nők nagyobb arányban váltak el (20%), mint a férfiak 
(13,3%). Az ágazatban magas az özvegy nők aránya (5,5%).  
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4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 

neme összes 
 Családi állapot 

nő férfi  
házas 55,8% 66,7% 58,0% 
özvegy 5,5% 2,2% 4,9% 
elvált 20,4% 13,3% 19,0% 

 

egyedülálló 18,2% 17,8% 18,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 68%-a és a férfiak 78%-a partnerrel, házastárssal él együtt. A nők 59%-a és a férfiak 
58%-a él gyermekével. Kiemelkedően magas a szülőkkel együtt élők aránya az 
ágazatban, mind a férfiak, mind a nők egyharmada szülőkkel él. A férfiak jelentős hányada 
(18%) a testvérével él.  
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 68 78 
gyermekkel 59 58 
unokával 6 11 
szülőkkel 32 33 

nagyszülőkkel 6 2 
egyedül 6 4 

nem családtagokkal 1 0 
testvérrel 9 18 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
A nők 76%-ának és a férfiak 82%-ának van gyermeke.  Az elvált nők között a gyermekesek 
aránya (92%). Az egyedülállók közül a nők 7%-a vállalt gyermeket.  
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
Családi állapot neme 

  
 Van-e gyereke 
  Házas Özvegy Elvált Egyedülálló 

nő   
Nincs 10,0% 30,0% 8,1% 92,9% 

     
Van 90,0% 70,0% 91,9% 7,1% 

   
Összes 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

férfi   
Nincs 

   
100,0% 

     
Van 100,0% 100,0% 100,0% 

 

   
Összes 

 
100,0% 

 
100,0% 100,0% 100,0% 

 
A munkaviszony a nők és a férfiak 91%-ánál határozatlan idejű.  
Az ágazatban a nők 30%-a (!) és a férfiak 15,6%-a minimálbért kap.  
Az ágazatban a nők 40%-a és a férfiak 37%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 7% és a férfiak 
15,6%-a szakszervezeti tisztségviselő. Megjegyezzük, hogy a minta a szakszervezeti 
hálózaton keresztül került lekérdezésre. 
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1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek.  
A kollektív szerződések által lefedett munkahelyek több mint felét a 250 fősnél nagyobb 
nagyvállalatoknál találjuk, 44%-át az 50-250 fős középvállalatoknál.  
 

7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 
kollektív szerződés összes  Vállalatánál foglalkoztatottak száma 

  nincs van  
 

alkalmazott nélküli önfoglalkoztató 3,8% 
 

1,5% 
  

tíznél kevesebb 11,2% 
 

4,4% 
  

10-20 10,0% 0,8% 4,4% 
  

20-50 17,5% 10,3% 13,1% 
  

50-100 35,0% 13,5% 21,8% 
  

100-250 8,8% 23,0% 17,5% 
  

250-500 12,5% 31,7% 24,3% 
  

500-1000 
 

18,3% 11,2% 
  

1000-2000 
 

2,4% 1,5% 
  

2000-5000 1,2% 
 

0,5% 
  

5000-nél több 
 

1,8% 1,4% 
összes 100,0% 

100,0% 100,0% 
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 250-500 főt és az 50-100 főt foglalkoztató 
cégeknél. 
A szakszervezeti képviselet 27%-a az 250-500 fős nagyvállalatoknál koncentrálódik Üzemi 
tanácsok jelenlétéről a válaszadók 41%-a számolt be. Üzemi tanácsok is leginkább abban a 
vállalati körben vannak, ahol szakszervezetek (250-500 fős vállalatok). A két testület mögött 
a szervezett munkaügyi kapcsolatok jelenléte és az együttműködő vállalati vezetés húzódik 
meg.  
Ahol van vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is érzékelhető a vállalati 
vezetésre, legalábbis a dolgozók így látják. Célszerű tehát minél inkább harcolni azért, hogy a 
szakszervezetek ne kerüljenek a vállalaton kívülre. 
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8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

tíznél kevesebb - - 
10-20 - - 
20-50 - - 
50-100 ,8% - 
100-250 23,3% 16,6% 

 
250-500 38,0% 31,0% 

500-1000 15,5% 22,8% 

1000-2000 15,1% 19,3% 

2000-5000 5,7% 7,6% 

5000-nél több 1,6% 2,8% 

Összes 100% 100% 
 
A legtöbb elbocsátás az 50-100 és a 100-250 főt foglalkoztatóknál volt. Legstabilabb a 250-
500 főt foglalkoztatók alkalmazotti köre. 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 41%-a, a férfiak 46%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok leginkább egyszer 
voltak munkanélküliek.  

 

9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 
neme összes  Hányszor volt munka nélkül  

(legalább három hónapig) nő férfi  
0 

41,1% 45,9% 42,0% 
1 

41,1% 35,1% 40,0% 
2 

16,1% 16,2% 16,1% 
3 

1,2% 2,7% 1,5% 

 

4 
0,6% 

 
0,5% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni, de sokam fordulnak a Munkaügyi Központhoz is. Sokan keresnek még napilapokban állást, és 
a relatíve új eszköz, az internet is már erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha 
hozzávesszük a vállalati honlapokon való keresést is. Sokan – különösen a nők – próbálkoznak 
telefonon. Elenyésző a magán-és idény munkaközvetítők igénybevétele.  
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10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 79 76 
Interneten keresztül 17 24 
Munkaügyi központhoz fordul 72 58 
Vállalati honlapokon keres 6 20 
Újságokban keres 56 64 
Szaklapokban keres 9 7 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 4 4 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 2 0 
Önéletrajzot küld 8 7 
Telefonon próbálkozik 24 11 
Másként 2 0 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A legtöbben egy munkahelyet töltöttek be a 
jelenlegi munkahelyükön, de – különösen a férfiak között - nem ritka a kettő sőt a három 
munkakör sem. 
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 70,9% 50,0% 66,7% 

2 19,4% 29,5% 21,5% 

3 5,1% 13,6% 6,8% 

4 2,3% 4,5% 2,7% 

5 0,6% 2,3% 0,9% 

6 0,6%  0,5% 

8 0,6%  0,5% 

 

9 0,6%  0,5% 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők 17%-a a férfiak 20%-a vesz részt oktatásban jelenleg. A nőknek csupán 36%-a, a 
férfiaknak viszont 56%-a szerzett az alapképzettségén túl más képesítést is. 
Az alapképzettségen túli képzések átlagosan 43%-ban nem változtattak a munkahelyen 
betöltött pozíciójukon, viszont a nők 30, a férfiak 39%-a arra használta fel új ismereteit, hogy 
munkahelyet változtasson, jóval többen, mint ahányan fizetés emelést kaptak. Különösen a 
férfiak között magas azoknak az aránya, akik egyéb módon tartották hasznosnak 
továbbképzésüket. 
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12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 48,2% 22,6% 42,7% 
igen, fizetésemelést kaptam 

13,4% 19,4% 14,7% 

igen, más munkát találtam 
29,5% 38,7% 31,5% 

 

igen, egyéb módon 8,9% 19,4% 11,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Mind a nők és mind a férfiak esetében a felsőfokú iskolát végzettek és az érettségizettek és 
körében találjuk a legnagyobb ösztönzést új képesítés megszerzésére. 
 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség 
neme 
  

Más 
képesítést 
szerzett 

 Max. 8 ált. Szakmunkás 
képző Érettségi Főiskola, egyetem 

nő  nem 77,8% 81,3% 38,5% 28,6% 
    igen 22,2% 18,7% 61,5% 71,4% 
  összes 100% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 50,0% 76,5% 26,3%  

    igen 50,0% 23,5% 73,7% 100,0% 
  összes 100% 100,0% 100,0% 100,0% 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. A nők esetében a legmarkánsabb 
vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy aggódnak a munkahelyük miatt, s mind a nők, 
mind a férfiak fizikailag fáradtan mennek haza. A veszélyes és az egészségre ártalmas 
munkakörülményeket mindkét nem közepesnél kevésbé mérvadónak tekintette. 
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14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton 
Aggódom a 

munkahelyem 
miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 3,72 3,10 4,22 3,01 

férfi 3,39 2,74 3,56 2,79 

Összes 3,65 3,03 4,08 2,97 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza 

Maga szervezi  
meg teendőit 

nő 4,14 3,34 2,74 

férfi 4,00 3,13 2,56 

Összes 4,12 3,30 2,71 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,51 2,84 2,70 

férfi 3,44 2,78 2,38 

Összes 3,50 2,83 2,64 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy szorosak a 
határidők, és gyorsan kell egy feladatot elvégezni. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs 
megfelelő munka, és nem lehet megebédelni.  
 

15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 3,12 3,87 3,87 

férfi 2,69 2,93 3,73 

Összes 3,03 3,68 3,85 
 

neme 

Szorosak a határidők Főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 4,04 3,58 3,69 3,16 

férfi 3,73 2,58 2,82 2,20 

Összes 3,98 3,38 3,52 2,97 
 
  A nők 61% félórán és a férfiak 60%-a egy órán belül ér be a munkahelyére.  
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16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
 neme 
  nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl 

 nő 2,7% 61,0% 30,8% 5,5% 
  férfi 2,2% 35,6% 60,0% 2,2% 
összes 3,2% 2,6% 55,9% 36,6% 
A nők és a férfiak elsősorban busszal, villamossal közlekednek, de sokan mennek biciklivel 
és gyalog is a munkahelyükre. 
 

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 13 36 
biciklivel 28 24 
motorbiciklivel 1 4 
busszal, villamossal 60 67 
vonattal 12 4 
gyalog 25 22 
céges busszal 7 11 
otthon dolgozik 0 2 
egyéb módon 0 0 
A nők 63%-a és a férfiak 73%-a elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem, azok inkább 
túlterheltnek érzik magukat. A nők 3%-a viszont szívesen dolgozna még többet. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 62,6% 73,3% 64,8% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 34,1% 26,7% 32,6% 

 

többet szeretnék dolgozni 3,3%  2,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

A válaszadók közül a férfiak és a nők 85%-a számára fontos és nagyon fontos a jó 
munkahelyi kollektíva.  
 

19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
1,2%  ,9% 

2 - Nem fontos 
   

3 - Közepesen fontos 
12,9% 14,6% 13,2% 

4 - Fontos 
22,8% 34,1% 25,0% 

5 - Nagyon fontos 
61,4% 51,2% 59,4% 

 

8 - Nm vonatkozik 
1,8%  1,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A lakóhelytől való távolságra érzékenyek az emberek ebben az ágazatban.  
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20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 

neme összes 
 A lakóhelytől való távolság 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 

2,9%  2,3% 
2 - Nem fontos 

8,1% 7,3% 8,0% 
3 - Közepesen fontos 

20,9% 43,9% 25,4% 
4 - Fontos 

14,5% 14,6% 14,6% 
5 - Nagyon fontos 

51,7% 34,1% 48,4% 

 

8 - Nem vonatkozik 
1,7%  1,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt a nők 47%-a a férfiaknak pedig mindössze 33%-a tartja fontosnak és 
nagyon fontosnak.  
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
15,3% 12,8% 14,8% 

2 - Nem fontos 
12,9% 20,5% 14,4% 

3 - Közepesen fontos 
18,8% 28,2% 20,6% 

4 - Fontos 
11,2% 23,1% 13,4% 

5 - Nagyon fontos 
35,9% 10,3% 31,1% 

 

8 - Nem vonatkozik 
5,9% 5,1% 5,7% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A továbbképzés lehetőségét a nők egynegyede nagyon fontosnak tartja. 
  

22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
21,6% 7,7% 18,9% 

2 – Nem fontos 
18,0% 23,1% 18,9% 

3 -  Közepesen fontos 
18,0% 25,6% 19,4% 

4 -  Fontos 
7,8% 20,5% 10,2% 

5 - Nagyon fontos 
24,6% 15,4% 22,8% 

 

8 - nem vonatkozik 
10,2% 7,7% 9,7% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mindkét nem többsége számára inkább fontos és 
nagyon fontos, mint nem.  
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23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

 Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
7,0% 5,1% 6,7% 

2 - Nem fontos 
5,3% 10,3% 6,2% 

3 - Közepesen fontos 
16,4% 23,1% 17,6% 

4 - Fontos 
19,3% 46,2% 24,3% 

5 - Nagyon fontos 
49,1% 15,4% 42,9% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,9%  2,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 33%-a és férfiak 23%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos 
vagy nagyon fontos. A nők 35%-a és a férfiak 53%-a szerint viszont egyáltalán nem fontos ill. 
nem fontos ez az intézmény. Ők -úgy gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati 
gyermekintézményeket tartják szükségesnek. 
 

24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

 Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
24,6% 41,0% 27,7% 

2 - Nem fontos 
9,0% 12,8% 9,7% 

3 - Közepesen fontos 
12,6% 10,3% 12,1% 

4 - Fontos 
4,2% 10,3% 5,3% 

5 - Nagyon fontos 
29,3% 12,8% 26,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 
20,4% 12,8% 18,9% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 

5. Bér- és jövedelem 
 
Az adatbázisban szereplő adatok alapján az ágazatban a férfiak bruttó és nettó bére 17% 
illetve 18%-kal magasabb, mint a nőké. A nők 30%-át és a 16%-át minimálbéren 
foglalkoztatják 
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 93379 69327 
férfi 112159 84157 
Összes 96810 72174 
Bérrés,% 17 18 
 
Az ipari foglalkozásoknál 7%-os bérrést találtunk. 
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26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként, Ft 
 neme nettó bér 

nő 67245 
férfi 72230 Ipari és  

építőipari  
foglalkozások 

Bérrés,% 7% 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A szakmunkásképzőt végzettek esetében a bérrés 9%, az érettségizettek esetében pedig 8%. 
 

27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 65668 
férfi 72326 

Szakmunkásképző Bérrés,% 9% 
nő 76175 
férfi 82901 

Érettségi Bérrés,% 8% 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a férfiak 
esetében az év végi jutalom, a nők esetében a túlórapótlék. 
 

28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott Túlórapótlékot kapott Jutalmat kapott Veszélyességi 

pótlékot kapott 

nő 29% 51% 18%  

férfi 38% 47% 27% 2% 

Összes 31% 50% 19%  
 

neme 
Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év végi  

jutalom 13. havi bér

nő 0 8% 0 24% 17% 

férfi 0 16% 9% 53% 29% 

Összes 0 9% 2% 3% 19% 
 
 
Az étkezési hozzájárulások mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt 
követi a tömegközlekedési bérlet, illetve messze lemaradva és különösen a férfiak esetében az 
önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás. 
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
osztalék részesedés részvényjuttatás 

nő 0% 0% 0% 

férfi 0% 0% 0% 

Összes 0% 0% 0% 

 

neme 
egyéb vállalati kocsi, 

km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítás 

 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítás 

nő 8% 1% 5% 18% 

férfi 0 4% 7% 31% 

Összes 7% 1% 5% 21% 
 

neme 
mobiltelefon otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési  

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 

nő 1% 0 43% 77% 

férfi 16% 0 56% 89% 

Összes 4% 0 46% 79% 
 
 

neme 
számítógép uszodabérlet tandíj- 

hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 0 0 0 11% 4% 

férfi 0 0 0 29% 2% 

Összes 0 0 0 15% 4% 
 
Két százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg munkabérüket, a 
többieknél ez nem volt gond. 
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FÉMALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA 
 
 
A fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása ágazatból összesen 505 fő, 199 nő és jóval 
több, 306 férfi töltötte ki a BérBarométer kérdőívét.  
.  

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása ágazatban a nők és a férfiak  98%-a a 
versenyszférában dolgozik.  
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

 
versenyszférában 97,9% 97,6% 97,7% 
 
közszférában 1,1% 1,7% 1,5% 

 

 
non-profit szektorban 1,1% 0,7% 0,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők és a férfiak között is a fizikai dolgozók vannak döntő többségben, a nők 63%-a és a 
férfiak 82%-a fizikai munkás. A nők között jóval nagyobb arányban vannak jelen a szellemi, 
adminisztratív munkát végzők (29%), mint a férfiak között (10%). Az ágazatban – a vezetők 
aránya a férfiak között 7% és a nők között 4%.  
.  
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 62,6% 81,5% 74,0% 
 
szellemi, adminisztratív 28,7% 9,7% 17,2% 
 
vezető 4,1% 7,0% 5,9% 

 

 
egyéb 4,6% 1,7% 2,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők fele (50%) és a férfiak 72%-a ipari foglalkozású. 
A nők 22%-a egyéb, felsőfokú, vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozással 
rendelkezik. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 

 neme összes 

  nő férfi összesen 
 

Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, 
gazdasági vezetők  0,5% 5,0% 3,2% 

 
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő 
foglalkozások 3,1% 4,7% 4,1% 

 
Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglalkozások 21,5% 5,7% 12,0% 

 
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 9,7% 2,3% 5,3% 

 
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 0,5% 0,7% 0,6% 

 
Ipari és építőipari foglalkozások 50,3% 71,8% 63,3% 

 
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 9,7% 7,4% 8,3% 

 
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 4,6% 2,3% 3,2% 

 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. Ezeket a táblázatban 
kivastagítottuk. 
 
Az ágazatban a 40-55 éves nők képviselik a nők 58%-át, legnagyobb arányban a 45-49 éves 
nők vannak. A férfiak között az 50-55 évesek képviseltetik magukat legnagyobb hányadban 
(csaknem 20 %-uk ilyen korú.)  
A 30-34 éves korcsoportban nagy a férfiak és nők jelenléte közötti különbség, a nők 10%-a, a 
férfiak 13%-a tartozik ebbe a korosztályba. Az 56 év feletti nők már csupán 5%-ban, a férfiak 
még 14%-ban képviseltetik magukat.   
A nők esetében az érettségi (44%) dominál. A férfiak 57%-a szakmunkás végzettséggel 
rendelkezik. Az ágazatban nagyon alacsony - 7-7% - a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya. 
Az ágazatban a minta női csoportja 95%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a férfi 
csoportnál ez az aránya 93%-os. Az ágazatban dolgozó nőknek 3%-a, a férfiaknak pedig 6%-a 
roma. 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A 
férfiaknak ugyanakkor jóval nagyobb hányada házas (76%), mint a nőké (66%).  Szintén 
mindkét nem esetében egyformán magas, az egyedülállók száma (16% a nőknél és 14% a 
férfiaknál), ezt követi az elváltak részesedése. A különbség itt jelentős a férfiak és a nők 
között: a férfiaknak csak 9%-a, a nőknek viszont 14%-a elvált. A nők között az özvegyek 
aránya 4%,míg férfiak között 1%. 
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4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes  Családi állapot 

  nő férfi  
  

házas 66,0% 76,1% 72,1% 
   

özvegy 4,1% 1,0% 2,2% 
   

elvált 14,4% 8,8% 11,0% 
   

egyedülálló 15,5% 14,1% 14,7% 
összes  

100,0% 
 
100,0% 100,0% 

 
 
A nők 74% és a férfiak 81%- partnerrel, házastárssal él együtt. A nők 67%-a és a férfiak 56%-
a él gyermekével. Nagyon magas a szülőkkel együtt élők aránya, különösen a férfiak esetében 
(16% a nők és 17% a férfiak esetében). 
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 74 81 
gyermekkel 67 56 

unokával 3 4 
szülőkkel 16 17 

nagyszülőkkel 1 2 
egyedül 0 1 

nem családtagokkal 0 0 
testvérrel 7 4 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
A nők 89 és a férfiak 82%-ának van gyermeke. A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. 
Az elvált nők között magasabb a gyermekesek aránya (96%), mint az elvált férfiak között 
(72%). Az egyedülállók közül a nők 32%-a, a férfiak 15%-a vállalt gyermeket. 
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
Családi állapot 

neme   Van-e gyereke  
Házas Özvegy Elvált Egyedülálló 

nő   
Nincs 4,7% 25,0% 3,7% 68,4% 

     
Van 95,3% 75,0% 96,3% 31,6% 

   
Összes 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

férfi   
Nincs 9,4% 

 
28,0% 85,2% 

     
Van 90,6% 100,0% 72,0% 14,8% 

   
Összes 

 
100,0% 

 
100,0% 100,0% 100,0% 

 
A munkaviszony a nők és férfiak 96%-ánál határozatlan idejű.  
Relatíve magas az ágazatban a minimálbéren foglalkoztatottak aránya. A nőknek 7%-át, a 
férfiaknak pedig 6%-át foglalkoztatják minimálbéren.  
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Az ágazat szakszervezeti lefedettsége magas. A nők 67%-a, a férfiak 54%-a szakszervezeti 
tag. Ebből a nők 12% és a férfiaknak viszont mindössze 15%-a szakszervezeti tisztségviselő. 
Megjegyezzük, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton keresztül került lekérdezésre. 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak az intézményeknek, vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a 
válaszadóink dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy 
véljük, hogy itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
Az ágazatban dolgozó és a kérdőív kérdéseire választ adók 34%-a a 2000-5000 fős 
vállalatoknál dolgozik, de a 100-500 fős vállalatoknál dolgozók aránya is csaknem 36%.  
A kollektív szerződés hatálya alá tartozók munkahelyének csaknem felét a 2000-5000 fős 
vállalatoknál találjuk. A kollektív szerződéssel lefedett munkahelyek további 40 %-a pedig a 
100-500-as vállalatoknál található.  
 

7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 
kollektív szerződés összes 

 Vállalatánál foglalkoztatottak száma 
nincs van  

tíznél kevesebb 
1,5% 

 
0,4% 

10-20 7,4% 0,6% 2,5% 
20-50 4,4% ,3% 1,5% 
50-100 7,4% 6,2% 6,5% 
100-250 13,3% 5,9% 8,0% 
250-500 42,2% 10,3% 19,4% 
500-1000 6,7% 19,4% 15,8% 
1000-2000 6,7% 6,5% 6,5% 
2000-5000 9,6% 0,9% 3,4% 
5000-nél több 0,7% 47,6% 34,3% 

 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
    
 
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 100-250 fős közepes méretű 
intézményeknél. A 80-100%-ban nőket foglalkoztató intézményeknél dolgozó nők 33%-a 
dolgozik 100-250 fős vállalatnál.   
A szakszervezeti képviselet egynegyede a 2000-5000 fős nagyvállatoknál, további csaknem fele a 
100-500 fős vállalatoknál koncentrálódik. Az üzemi tanács meglétére igennel válaszolók 28%-a is a 
2000-5000 fős intézményeknél, illetve további egynegyedük a 250-500 fős nagyvállalatoknál 
dolgozik. A kérdésre nemmel válaszolók 69%-a azonban az 50 fősnél nagyobb intézménynél dolgozik. 

Ahol van vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is érzékelhető a vállalati 
vezetésre. 
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8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 
Vállalatánál foglalkoztatottak 

 száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

tíznél kevesebb 0,30% 0,30% 
10-20 0,30% 0,30% 
20-50 4,90% 4,90% 
50-100 7,60% 8,70% 
100-250 22,90% 15,00% 
250-500 22,00% 24,00% 
500-1000 8,90% 10,10% 
1000-2000 5,80% 6,30% 
2000-5000 24,80% 27,50% 
5000-nél több 2,40% 2,80% 
összes 100% 100% 
 
A legnagyobb mértékű elbocsátások a 100-250 fős intézményeknél voltak.  

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 49% és a férfiak 58%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok is leginkább csak 
egyszer. Az ennél többszöri munkanélküliség viszont ritka, a nők 6%-a és a férfiak  10%-a volt kétszer 
vagy annál többször is munka nélkül. 

 
9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes  Hányszor volt munka nélkül  
(legalább három hónapig) nő férfi  

 
0 48,9% 57,5% 54,0% 
1 45,0% 32,4% 37,6% 
2 6,1% 5,8% 5,9% 
3  3,5% 2,1% 

 

4  0,8% 0,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

A legtöbben – a nők és a férfiak egyaránt több mint 70%-a - a hagyományos kapcsolatrendszeren 
(család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát keresni. Továbbra is nagyon sokan böngészik a 
napilapok álláskereső rovatait (a nők 60% és a férfiak 69%-a). Az új eszköz, az internet még csak 
kevéssé tört be az ágazatba, különösen a férfiak esetében alacsony az internet igénybevétele az 
álláskereséshez (23%). A nőknek valamivel nagyobb hányada – 29% - keres az interneten 
munkahelyet. A vállalati honlapokon való keresés is kevéssé elterjedt (4% a nők esetében, 8% a 
férfiak esetében). A nők 36%-a ön életrajzot küld , a férfiak 37%-a telefonon próbálkozik. 
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10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 29 23 
Interneten keresztül 57 57 
Munkaügyi központhoz fordul 4 8 
Vállalati honlapokon keres 60 69 
Újságokban keres 2 6 
Szaklapokban keres 1 4 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 1 1 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 36 21 
Önéletrajzot küld 27 37 
Telefonon próbálkozik 2 2 
Másként 29 23 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a férfiak és nők 
többségének - a nők 55%-ának és a férfiak 57%-ának - egy munkaköre volt. A nőknek és a 
férfiaknak hozzávetőlegesen hasonló arányban volt két munkakörük is, egynegyedük 
mondhatja el ezt magáról. Három vagy több munkakörrel a nőknek 19%-a, a férfiak 18%-a 
rendelkezett. Az ágazatban a munkavállalók meglehetősen sokszor váltottak munkakört egy-
egy vállalaton belül, a belső vállalati rugalmasság erőteljes.    
 
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 56,5% 56,7% 56,7% 

2 25,0% 23,5% 24,1% 

3 12,5% 11,8% 12,1% 

4 4,9% 3,5% 4,0% 

 

5 1,1% 2,4% 1,9% 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az alapképzettségen túli képzések a nők 38 és a férfiak 41%-nak nem javították az esélyét. A 
nőknek mindössze 20%-a, a férfiaknak 27%-a arra használta fel új ismereteit arra, hogy 
munkahelyet változtasson. A nők 12%-a és a férfiaknak viszont csak 14%-a kapott 
fizetésemelést.  
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12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 

neme összes 
Képesítések javították-e esélyeit 

nő férfi  
nem változott 38,0% 40,6% 39,8% 
igen, fizetésemelést kaptam 

12,0% 13,7% 13,1% 

igen, más munkát találtam 
19,6% 27,4% 24,9% 

 

igen, egyéb módon 30,4% 18,3% 22,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az ágazatban rendkívül alacsony az aktuálisan oktatásban részesülő aránya, 15% a nők és 
11% a férfiak esetében. A legnagyobb arányban a főiskolát és egyetemet végzett nők és 
férfiak tettek szert új képesítésre, a nők 64%-a és a férfiak 73%-a. A szakmunkásképzőt 
végzett nők esetében az új képesítést szerzők aránya mindössze 24%.  
 
 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség 
neme 
  

Más  
képesítést  
szerzett  Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola, 

egyetem 
nő  nem 92,7% 76,2% 43,5% 36,4% 
    igen 7,3% 23,8% 56,5% 63,6% 
  összes 100% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 66,7% 57,6% 28,2% 27,3% 
    igen 33,3% 42,4% 71,8% 72,7% 
  összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es nemet az 5-ös igent jelent.  
A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban a nők körében az, hogy aggódnak a 
munkahelyükért (4%) és a férfiak körében az, hogy munkájuk változatos (3,9%). A férfiak 
körében a munkahelyért való aggódás mellett magas osztályzatot kapott az, hogy fizikailag és 
szellemileg fáradtan mennek haza és veszélyes munkakörülmények között dolgoznak. A nők 
az ágazatban kevésbé veszélyes és az egészségre ártalmas munkakörülmények között 
dolgoznak, mint a férfiak, s bár kevésbé, mint a férfiak, de ők is fáradtak fizikailag és 
szellemileg is.   
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14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként, % 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 3,42 2,71 4,11 2,57 

férfi 3,87 2,36 3,74 3,00 

Összes 3,69 2,50 3,89 2,83 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 3,29 3,14 2,29 

férfi 3,67 3,41 2,69 

Összes 3,53 3,30 2,53 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 2,94 1,79 1,54 

férfi 3,28 2,97 3,11 

Összes 3,14 2,51 2,50 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy szorosak a 
határidők, nagyon gyorsan kell valamit elvégezni. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs 
lehetőség az ebédre. 
 

15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként, % 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,26 2,51 3,53 

férfi 2,62 3,33 3,79 

Összes 2,48 3,01 3,69 
 

neme 

Szorosak a határidők 
Főnöke meg 
változtatja a 
munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 5 2,29 2,71 2,47 

férfi 4,34 3,38 3,46 3,12 

Összes 4,68 2,95 3,16 2,86 
 
A nők 85%-a és a férfiak 74%-a fél órán belül ér be a munkahelyére. 
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16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

Utazás munkahelyre 
  neme 

Nem vonatkozik Félórán belül Egy órán belül Egy órán túl 

 nő 0,5% 84,6% 12,8% 2,1% 
  férfi 0,7% 74,2% 23,2% 2,0% 
összes 3,2% 1,5% 0,6% 78,3% 
 
 
A nők leginkább busszal, villamossal és céges busszal közlekednek (39% ill. 38%), a férfiak a 
tömegközlekedés mellett (34%) leginkább autóval (29%). A férfiaknak csak 19%-a veszi 
igénybe a céges buszt. 

 
 

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 12 29 
biciklivel 12 16 
motorbiciklivel 1 8 
busszal, villamossal 39 34 
vonattal 0 4 
gyalog 19 14 
céges busszal 38 19 
Otthoni munka 0 0 
egyéb módon 0 0 
 
A nők 74%-a és a férfiak egyaránt 65%-a elégedett munkája mennyiségével. Akik nem azok 
egyértelműen túlterheltnek érzik magukat. 
 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 73,8% 65,1% 68,6% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 24,6% 31,5% 28,8% 

 

többet szeretnék dolgozni 1,5% 3,4% 2,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 55,4%-a és a férfiak 45%-a nagyon fontosnak és fontosnak tartja azt, hogy jó 
munkatársaik legyenek. Elenyésző azok aránya, akik egyáltalán nem tarják fontosnak a jó 
munkatársakat (a nők 0,5%-a és a férfiak 1,4%-a).  
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19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
0,5% 1,4% 1,0% 

2 - Nem fontos 
6,2% 2,7% 4,1% 

3 - Közepesen fontos 
20,7% 22,3% 21,6% 

4 - Fontos 
15,0% 26,7% 22,1% 

5 - Nagyon fontos 
55,4% 45,2% 49,3% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,1% 1,7% 1,9% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A lakóhelytől való távolságot a nők 82%-a és a férfiaknak  pedig több mint fele tartja nagyon 
fontosnak, illetve fontosnak.  
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes 

 A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
0,5% 3,8% 2,5% 

2 - Nem fontos 
2,6% 8,9% 6,4% 

3 - Közepesen fontos 
11,4% 32,3% 24,0% 

4 - Fontos 
18,1% 17,2% 17,6% 

5 - Nagyon fontos 
64,2% 34,4% 46,3% 

 

8 - Nem vonatkozik 
3,1% 3,4% 3,3% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt a nők 16%-a és a férfik 19%-a az átlagosnál fontosabbnak tartja. 
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
15,7% 16,3% 16,0% 

2 - Nem fontos 
7,3% 23,5% 17,1% 

3 - Közepesen fontos 
12,0% 18,0% 15,6% 

4 - Fontos 
6,3% 8,7% 7,7% 

5 - Nagyon fontos 
15,7% 18,7% 17,5% 

 

8 - Nem vonatkozik 
42,9% 14,9% 26,0% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét mind a nők és mind a férfiak csak nagyon kis arányban tartják 
nagyon fontosnak: a nők 20%-a és a férfiak 19%-a  vélekedik így. Még inkább 
elgondolkodtató az, hogy a nők 14%-a és a férfiak 17%-a egyáltalán nem tartja fontosnak a 
továbbképzés lehetőségét. 
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22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
14,1% 17,0% 15,8% 

2 - Nem fontos 
24,0% 19,7% 21,4% 

3 - Közepesen fontos 
20,3% 23,5% 22,2% 

4 - Fontos 
8,9% 13,1% 11,4% 

5 - Nagyon fontos 
19,8% 18,7% 19,1% 

 

8 - Nem vonatkozik 
13,0% 8,0% 10,0% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése elsősorban a nők számára kiemelkedő fontosságú 
(71,5%), a férfiak sokkal kisebb mértékben, de azért inkább tartják nagyon fontosnak (43%), 
mint egyáltalán nem fontosnak (4%). 
 

 
23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 

neme összes 
 Családi élet és munka összeegyeztetése 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 

2,1% 3,8% 3,1% 
2 - Nem fontos 

2,6% 11,7% 8,1% 
3 - Közepesen fontos 

14,0% 21,3% 18,4% 
4 - Fontos 

7,8% 16,2% 12,8% 
5 - Nagyon fontos 

71,5% 42,6% 54,1% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,1% 4,5% 3,5% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők mindössze 12%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte nagyon fontos. A 
férfiak esetében ez az arány meglepően magasabb (20%). A nők 18%, férfiak 17% szerint 
viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők feltételezhetően a lakóhelyhez közelebb 
lévő önkormányzati gyermek intézményeket tartják szükségesnek. 
 
 

24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

 Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1- Egyáltalán nem fontos 
18,0% 17,2% 17,5% 

2 - Nem fontos 
11,6% 12,3% 12,0% 

3 - Közepesen fontos 
14,3% 21,4% 18,6% 

4 - Fontos 
4,8% 7,0% 6,1% 

5 - Nagyon fontos 
12,2% 20,0% 16,9% 

 

8 - Nem vonatkozik 
39,2% 22,1% 28,9% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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5. Bér- és jövedelem 
 
Az ágazati adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 13,6%-kal, a nettó bére 
14,6%-kal magasabb, mint a nőké.  
 
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 118939 81631 
férfi 137590 95578 
Összes 130836 90929 
Bérrés,% 13,6% 14,6% 
 
A bérrés 18% az ipari foglalkozásúak (227 fő) kategóriájában. 
 
 

26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként, Ft 
 neme nettó bér 

nő 74124 
férfi 89942 

Ipari és  
építőipari  
foglalkozások Bérrés,% 18% 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
Az érettségivel rendelkező nők és férfiak közötti bérrés 15%, a szakmunkás végzettségűek 
esetében ez valamivel magasabb, 17%.  
 
 

27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 73446 

férfi 88751 
Szakmunkásképző Bérrés,% 17% 

nő 83184 

férfi 98292 
Érettségi Bérrés,% 15% 
Megjegyzés: Csak azokat a kategóriákat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A költségtérítések leggyakoribb eleme mind a nők, mind a férfiak körében a túlórapótlék 
(70% illetve 68%), ezt követi a műszakpótlék (63% a nők, illetve 53% a férfiak esetében). 
Habár jelentős arányban értékelték veszélyesnek a munkahelyeiket, veszélyességi pótlékot a 
választ adóknak csak 1-2%-a kap. 
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28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 63% 70% 18% 1% 

férfi 53% 68% 28% 2% 

Összes 57% 69% 24% 1% 
 

neme 
Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év égi 

 jutalom 13. havi bér 

nő 0% 4% 2% 15% 6% 

férfi 1% 8% 4% 23% 16% 

Összes 0% 6% 3% 20% 12% 
 
Vitathatatlanul a legnépszerűbb bérek kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás (a nők 94%-a, a 
férfiak 86%-a kapja), ezt követi a nők esetében az önkéntes egészségbiztosítási hozzájárulás 
(59%), illetve a nők és a férfiak esetében a tömegközlekedési bérlet (37%). 
 A más ágazatoknál jelentős arányú vállalati kocsi, km pénz juttatás ebben az ágazatban a 
férfiak esetében is elenyésző (7%). 
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
osztalék részesedés részvényjuttatás 

nő 0% 0% 0% 

férfi 1% 0% 2% 

Összes 1% 0% 1% 
 

neme 
egyéb vállalati kocsi, 

km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítás 

 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítás 

nő 7% 2% 59% 1% 

férfi 13% 7% 28% 24% 

Összes 11% 5% 40% 19% 
 

neme 
mobiltelefon otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 

nő 4% 0% 37% 94% 

férfi 7% 0% 37% 86% 

Összes 6% 0% 37% 89% 
 
 

neme 

számítógép uszodabérlet tandíj 
hozzájárulás ruhapénz egyéb 

nő 1% 36% 2% 4% 6% 
férfi 1% 9% 5% 9% 12% 
Összes 1% 20% 4% 7% 10% 
 

A férfiak csaknem 11%-a nem kapott időben bért, a nőknek 2%-a mondhatta el ugyanezt 
magáról.  
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FÉMALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA 
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GÉPEK, BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA 
 
A gép- és berendezések gyártása ágazatból összesen 308 fő, 116 nő és 192 férfi töltötte ki a 
BérBarométer kérdőívét. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A gép-és berendezések gyártása ágazatban a nők és a férfiak csaknem teljes egészében a 
versenyszférában dolgoznak. A nőknek csupán 1,8%-a és a férfiaknak 3,2%-a talált munkát a 
közszférában. 
 
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

 
versenyszférában 98,2% 96,8% 97,3%

 

 
közszférában 1,8% 3,2% 2,7%

összes 100,0% 100,0% 100,0%
 
A nők 59%-a, férfiaknak viszont csupán 16%-a dolgozik szellemi, adminisztratív 
beosztásban. Az ágazatban jelentős a fizikai státuszban dolgozók aránya, igaz, a férfiak jóval 
nagyobb arányban találhatók fizikai státuszban (68%). A nők egyharmada fizikai dolgozó. Az 
ágazatban a női és férfi vezetők aránya hasonló, az adatbázisban szereplő nők 5,3%-a vezető 
beosztású, a férfiaknak pedig  6,3%-a.  
 
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 33,6% 67,9% 55,1%
 
szellemi, adminisztratív 59,3% 16,3% 32,3%
 
vezető 5,3% 6,3% 5,9%

 

 
egyéb 1,8% 9,5% 6,6%

összes 100,0% 100,0% 100,0%
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők fele (50%) és a férfiak 72%-a ipari foglalkozású. 
A nők 22%-a egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozással 
rendelkezik. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
neme összes 

 nő férfi összesen 
 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, 

gazdasági vezetők  
 

0,9% 3,7% 2,6%

 Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozások 
 

15,8% 7,9% 10,8%

 Egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások 29,8% 14,7% 20,3%

 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 14,0% 1,0% 5,9%

 Szolgáltatási jellegű foglalkozások 1,8% 0,5% 1,0%
 Ipari és építőipari foglalkozások 13,2% 60,2% 42,6%
 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 21,1% 9,9% 14,1%
 Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 

foglalkozások 3,5% 1,6% 2,3%
 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. Ezeket a táblázatban 
kivastagítottuk. 
 
A Bérbarométer adatbázisban a gép-és berendezések gyártása ágazatban, a legnagyobb 
arányban, a 35-39 éves nők képviseltetik magukat (22%). A férfiak között a 25-29 évesek és 
az 56 éven felüli korosztály aránya kiugróan magas – mindkét esetben 20% körüli. 
Míg a nők esetében a középiskolai (48%), a férfiak esetében a szakmunkás végzettség 
dominál (40%). A nők 22%-a, a férfiak 14%-a diplomás.  
Az ágazatban a nők 96%-a és a férfiak 93%-a nem tartozik semmiféle kisebbséghez. A nők 
között a romák aránya 3,6%, a férfiak között 6,4%.  
A férfiaknak nagyobb hányada házas (64%), mint a nőké (57%).  Mindkét nem esetében 
magas az egyedülállók aránya (22% a nőknél és 27% a férfiaknál). A nők nagyobb arányban 
elváltak (17%), mint a férfiak (7%). 
Az ágazatban magas az özvegy nők aránya (4,4%),  az özvegy férfiaké 1,6%.  

 
4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 

neme összes 
 Családi állapot 

nő férfi  
 
házas 56,6% 64,4% 61,5%
 
özvegy 4,4% 1,6% 2,6%
 
elvált 16,8% 7,3% 10,9%

 

 
egyedülálló 22,1% 26,7% 25,0%

összes  
100,0% 100,0% 100,0%

 
 
A nők és a férfiak egyaránt 68%-a partnerrel, házastárssal él együtt. A nők 62%-a és a férfiak 
45%-a él gyermekével. Kiemelkedően magas a szülőkkel együtt élők aránya az ágazatban, 
különösen a férfiak esetében: a nők 25%-a, a férfiak 28% a szülőkkel él. A nők 4%-a és a 
férfiak 7%-a egyedül él.  
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5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 68 68 
gyermekkel 62 45 
unokával 4 2 
szülőkkel 25 28 

nagyszülőkkel 0 1 
egyedül 4 7 

nem családtagokkal 0 0 
testvérrel 5 6 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
A nők 77%-ának és a férfiak 67%-ának van gyermeke. A legtöbb férfinek és nőnek van 
gyermeke. Az elvált nők között magasabb a gyermekesek aránya (89%), mint a férfiak között 
(64%). Az egyedülállók közül a nők 30%-a vállalt gyermeket. A férfiak között ez az arány 
2%. 
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
Családi állapot neme 

  
 Van-e gyereke 
  Házas Özvegy Elvált Egyedülálló 

nő   
Nincs 11,5%

 
11,1% 69,6%

     
Van 88,5% 100,0% 88,9% 30,4%

   
Összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

férfi   
Nincs 12,4%

 
35,7% 97,6%

     
Van 87,6% 100,0% 64,3% 2,4%

   
Összes 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
A munkaviszony a nők 85%-ánál és a férfiak 94%-ánál határozatlan idejű. A többi ágazathoz 
képest relatíve magas a nők határozott idejű szerződéssel történő foglalkoztatása.  
Az ágazatban mind a nők, mind a férfiak 5,3%-át foglalkoztatják minimálbéren.  
Az ágazatban a nők 35%-a és a férfiak 38%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 10,5% és a 
férfiaknak viszont mindössze 6,3%-a szakszervezeti tisztségviselő.  
Megjegyezzük, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton keresztül került lekérdezésre. 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak az intézményeknek, vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a 
válaszadóink dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy 
véljük, hogy itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
Az ágazatban dolgozó és a kérdőív kérdéseire választ adók 53%-a 500-2000 fős 
nagyvállalatnál dolgozik. A gép-és berendezések gyártása ágazatban egyértelműen a 
nagyvállalati szféra dominál.  
Az kollektív szerződések által lefedett munkahelyek 60%-át a 250 fősnél nagyobb 
nagyvállalatoknál találjuk.  
 



342 

7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 
 Vállalatánál foglalkoztatottak száma kollektív szerződés 
  nincs van 
 tíznél kevesebb 3,1%  
  10-20 6,9% 2,2%
  20-50 7,6% 5,2%
  50-100 5,3% 10,4%
  100-250 7,6% 21,5%
  250-500 9,2% 16,3%
  500-1000 33,6% 21,5%
  1000-2000 26,7% 20,7%
  2000-5000  2,2%
  összes 100,0% 100,0%
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 100-250 fős közepes méretű 
intézményeknél. A 80-100%-ban nőket foglalkoztató intézményeknél dolgozó nők 33%-a 
dolgozik 100-250 fős vállalatnál.   
A szakszervezeti képviselet 61%-a az 500-2000 fős nagyvállalatoknál koncentrálódik. A 
szakszervezeti befolyásra igennel szavazók 58%-a, de a nemmel szavazóknak is éppen 47%-a 
az 500-2000 fős cégeknél koncentrálódik.  
Igennel legnagyobb arányban az 1000-2000 fős cégeknél dolgozók (az igennel válaszolók 
38,6%-a) válaszolt. 
A választ adók háromnegyede válaszolt a kérdésre úgy, hogy vállalatánál működik üzemi 
tanács. Az üzemi tanács meglétére igennel válaszolók 77%-a 250 fősnél nagyobb 
nagyvállalatnál dolgozik.    
A nemmel válaszolók  fele 50 fősnél nagyobb vállalatnál dolgozik.  
 

8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

 
10-20 1,0% 1,4%
 
20-50 1,4% 2,1%
 
50-100 7,2% 7,6%
 
100-250 14,4% 17,4%
 
250-500 13,4% 11,1%
 
500-1000 22,5% 20,1%
 
1000-2000 38,3% 38,2%
 
2000-5000 1,9% 2,1%
 
Összes 100,0% 100,0%
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A legnagyobb mértékű elbocsátások az 500-1000 fős intézményeknél voltak, az igennel 
válaszolók 37%-a dolgozott ilyen méretű vállalatoknál.   

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 56% és a férfiak 62%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok is leginkább csak 
egyszer (nők 36%-a és a férfiak 31%-a). Az ennél többszöri munkanélküliség viszont nem gyakori, a 
nők 9,6%, a férfiaknak 2,6%-a volt kétszer vagy annál többször is munka nélkül. 

 
9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes  Hányszor volt munka nélkül  
(legalább három hónapig) nő férfi  

 
0 56,0% 61,9% 59,8%
1 34,5% 31,0% 32,2%
2 4,8% 4,5% 4,6%
3 2,4% 2,6% 2,5%

 

4 1,2%  0,4%
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

A legtöbben – a nők 70%-a és a férfiak 76%-a - a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, 
ismerősök) keresztül próbálnak munkát keresni. Továbbra is nagyon sokan – különösen a nők - 
böngészik a napilapok álláskereső rovatait (a nők 61% és a férfiak 69%-a). Az új eszköz, az internet 
igénybevétele magasabb a nők esetében (38%), a férfiak esetében ez 29%. 

Az intézményes munkaközvetítési formák (munkaközvetítők igénybevétele) magas, a nők 49%, a 
férfiak 50%-a fordul munkaügyi központhoz.  

A telefonon próbálkozók aránya a nők esetében 20, a férfiak esetében 31%. A magán- és idény 
munkaközvetítőhöz elenyészően kevesen ill. senki nem fordul, de alacsony a szaklapok igénybevétele 
is.   

 
10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 70 76 
Interneten keresztül 38 29 
Munkaügyi központhoz fordul 49 50 
Vállalati honlapokon keres 12 14 
Újságokban keres 61 69 
Szaklapokban keres 7 6 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 2 3 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 2 1 
Önéletrajzot küld 32 16 
Telefonon próbálkozik 20 31 
Másként 4 1 
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3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a férfiak és nők 
többségének - a nők 62%-ának és a férfiak 74%-ának - csak egy munkaköre volt.  
A nőknek a férfiakénál valamivel nagyobb arányban volt két munkakörük is – 18%-uk 
mondhatja el ezt magáról. A férfiaknak 12%-a rendelkezett két munkakörrel is a jelenlegi 
foglalkoztatójánál.  
Három vagy több munkakörrel a nőknek 7,2%-a, a férfiaknak 8%-a rendelkezett.  
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 62,2% 73,8% 69,5%

2 18,0% 11,8% 14,1%

3 7,2% 8,0% 7,7%

4 5,4% 2,1% 3,4%

 

5 4,5% 2,7% 3,4%

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az alapképzettségen túli képzések a nők 38 és a férfiak 41%-nak nem javították az esélyét. A 
nőknek mindössze 20%-a, a férfiaknak 27%-a arra használta fel új ismereteit arra, hogy 
munkahelyet változtasson. A nők 12%-a és a férfiaknak viszont csak 14%-a kapott 
fizetésemelést.  
 

12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 38,1% 49,6% 44,9%
igen, fizetésemelést kaptam 

7,1% 10,6% 9,2%

igen, más munkát találtam 
33,3% 19,5% 25,1%

 

igen, egyéb módon 21,4% 20,3% 20,8%
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 83%-a és férfiak 89,5%-a vallott úgy, hogy nem vesz részt jelenleg oktatásban.  
A legnagyobb arányban a főiskolát, egyetemet végzett nők tettek szert új képesítésre (65,4%), 
de csaknem hasonló arányban szereztek egyéb képesítést az érettségizett és  a 
szakmunkásképzőt végzett nők is.  
A férfiak jóval kisebb arányban szereztek új képesítést. Legnagyobb arányban a felsőfokú 
végzettségű férfiak 59%-a szerzett újabb végzettséget.  
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13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség Más  
képesítést  
szerzett  Max. 

8 ált. Szakmunkás. Érettségi Főiskola, 
egyetem 

nő nem 69% 35% 38% 35%
   igen 31% 65% 62% 65%
     
férfi nem 82% 67% 42% 41%
   igen 18% 33% 58% 59%
     

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es nemet az 5-ös igent jelent.  
A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy változatos (3,51), ámde 
fizikailag fárasztó (3,47), és a munkakörülmények veszélyesek (3,51). Ezzel a két állítással 
mind a férfiak, mind a nők hasonlóképpen értenek egyet.  
Sem a nők, sem a férfiak nem értenek azonban azzal egyet, hogy a munkájuk monoton lenne, 
illetve a munkakörülmények az egészségre ártalmasak lennének.  
Az ágazatban dolgozó férfiak fizikailag, a nők szellemileg fáradnak inkább el.  
 

14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 3,42 2,73 3,32 2,74

férfi 3,57 2,48 3,20 2,69

Összes 3,51 2,57 3,24 2,71
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 3,09 3,59 3,42

férfi 3,70 3,17 3,28

Összes 3,47 3,33 3,34
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,06 1,93 3,42

férfi 2,80 2,41 3,57

Összes 2,90 2,23 3,51
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A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy szorosak a 
határidők, illetve a főnök megváltoztatja a munkaidőt. A legkevésbé jellemző az, hogy nem 
lehet ebédelni. 
 

15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,52 3,44 3,68

férfi 2,31 2,98 3,20

Összes 2,39 3,15 3,38
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke meg 
változtatja a munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 3,80 3,39 3,27 3,18

férfi 3,80 3,68 3,21 3,65

Összes 3,80 3,57 3,23 3,48
 
A nők 78%-a és a férfiak 63%-a félórán belül ér be a munkahelyére. 
 

16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

Utazás munkahelyre 
  
  Nem vonatkozik Félórán belül Egy órán belül Egy órán túl 

neme nő 78,1% 19,3% 2,6%
  férfi 0,5% 62,8% 30,9% 5,8%
összes 3,2% 0,3% 68,5% 26,6%
 
A nők és a férfiak is leginkább busszal, villamossal közlekednek (51% ill. 50%). Második 
helyen áll mind a férfiak, mind a nők esetében az autó (34%-34%). Jelentős a gyalogosan 
közlekedők aránya a nők között, 22%-uk semmilyen közlekedési eszközt nem vesz igénybe, a 
férfiak esetében ez az arány csak 10%. A férfiak 17%-a, és a nők 24%-a biciklivel közlekedik. 
 

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 34 34 
biciklivel 24 17 
motorbiciklivel 1 5 
gyalog 22 10 
busszal, villamossal 51 50 
céges busszal 4 7 
vonattal 1 4 
otthon dolgozik 0 0 
egyéb módon 0 0 
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A nők 68%-a és a férfiak 67%-a elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem, azok 
túlterheltnek érzik magukat, arányuk nagyon magas, 30% körüli mindkét nem esetében. A 
férfiak 3,7%-a és a nők  1,8%-a százalék körüli aránya szeretne többet dolgozni, ha lehetne. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 68,1% 66,8% 67,3%
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 30,1% 29,5% 29,7%

 

többet szeretnék dolgozni 1,8% 3,7% 3,0%
összes 100,0% 100,0% 100,0%
 
A nőknek és a férfiaknak a többi ágazathoz képest aránylag kis hányada – a nők 48%-a és a 
férfiak 35%-a nagyon fontosnak tartja azt, hogy jó munkatársaik legyenek. Ha együtt nézzük 
a nagyon fontos és a fontos választ adókat, akkor már jobb a helyzet: a nők 77%-a és a férfiak   
66%-a adott ilyen választ.  
Elenyésző azonban azok aránya, akik egyáltalán nem tarják fontosnak a jó munkatársakat (a 
nők 1%-a és a férfiak 1,6%-a).  
 

19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
0,9% 1,6% 1,3%

2 - Nem fontos 
1,8% 10,1% 7,0%

3 - Közepesen fontos 
16,7% 21,8% 19,9%

4 - Fontos 
28,9% 30,9% 30,1%

5 - Nagyon fontos 
48,2% 35,1% 40,1%

 

8 - Nem vonatkozik 
3,5% 0,5% 1,7%

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A lakóhelytől való távolságot a nők 58%-a és a férfiaknak  pedig csak 37%-a tartja nagyon 
fontosnak, illetve fontosnak.  

 
20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 

neme összes 
 A lakóhelytől való távolság 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 

3,5% 4,3% 4,0%
2 - Nem fontos 

9,7% 11,3% 10,7%
3 - Közepesen fontos 

24,8% 36,6% 32,1%
4 - Fontos 

27,4% 29,0% 28,4%
5 - Nagyon fontos 

31,0% 18,3% 23,1%

 

8 - Nem vonatkozik 
3,5% 0,5% 1,7%

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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A rugalmas munkaidőt az ágazatban dolgozók kis hányada, a nők 28%-a és a  férfiak 23%-a 
tartja az nagyon fontosnak, illetve fontosnak.  
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
12,6% 15,6% 14,5%

2 - Nem fontos 
25,2% 29,6% 27,9%

3 - Közepesen fontos 
27,0% 27,4% 27,3%

4 - Fontos 
9,0% 11,8% 10,8%

5 - Nagyon fontos 
18,9% 11,3% 14,1%

 

8 - Nem vonatkozik 
7,2% 4,3% 5,4%

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét a nők 37%-a és a férfiak 28%-a  tartja nagyon fontosnak illetve 
fontosnak. A nők és a férfiak 11%-a viszont egyáltalán nem tartja fontosnak a továbbképzés 
lehetőségét. 
 

22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
10,7% 11,3% 11,1%

2 - Nem fontos 
19,6% 20,4% 20,1%

3 - Közepesen fontos 
25,9% 36,6% 32,6%

4 - Fontos 
15,2% 17,7% 16,8%

5 - Nagyon fontos 
21,4% 10,2% 14,4%

 

8 - Nem vonatkozik 
7,1% 3,8% 5,0%

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése elsősorban a nők számára kiemelkedő fontosságú 
(46%), de a férfiak is inkább tartják nagyon fontosnak (23%), mint egyáltalán nem fontosnak 
(4%). 
 

23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

 Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
0,9% 3,8% 2,7%

2 - Nem fontos 
6,3% 16,1% 12,5%

3 - Közepesen fontos 
31,5% 36,6% 34,7%

4 - Fontos 
12,6% 18,8% 16,5%

5 - Nagyon fontos 
45,9% 22,6% 31,3%

 

8 - Nem vonatkozik 
2,7% 2,2% 2,4%

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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A nők mindössze 19%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte nagyon fontos. A 
férfiak esetében ez az arány még kevesebb (13%). A nők 16%, férfiak 19% szerint viszont 
egyáltalán nem fontos ez az intézmény.  
 

24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

 Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1- Egyáltalán nem fontos 
16,4% 18,9% 18,0%

2 - Nem fontos 
11,8% 14,6% 13,6%

3 - Közepesen fontos 
21,8% 28,1% 25,8%

4 - Fontos 
19,1% 14,6% 16,3%

5 - Nagyon fontos 
19,1% 13,0% 15,3%

 

8 - Nem vonatkozik 
11,8% 10,8% 11,2%

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
Az ágazati adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 2,5%-kal, a nettó bére 
12,5%-kal magasabb, mint a nőké.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 128305 90120 
férfi 131593 102956 
Összes 130376 98559 
Bérrés,% 2,5% 12,5% 
 
A bérrés 14% az ipari foglalkozásúak (118 fő) kategóriájában. 
 

26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként, Ft 
 neme nettó bér 

nő 74124
férfi 89942

Ipari és  
építőipari  
foglalkozások Bérrés,% 18%
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A szakmunkásképzőt végzettek bérrése 23,6%, az érettségivel rendelkezőké pedig 32,4%, 
azaz mindkét esetben jóval magasabb, mint akár az ágazati, akár az országos átlagérték. 
 



350 

27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 64899
férfi 84942

Szakmunkásképző Bérrés,% 23,6%
nő 81471
férfi 120446

Érettségi Bérrés,% 32,4%
Megjegyzés: Csak azokat a kategóriákat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A költségtérítések leggyakoribb eleme a nők esetébe a jutalom (48%), a férfiak körében 
viszont a túlórapótlék (64%). 
 

28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 17% 35% 48% 0%

férfi 47% 64% 32% 1%

Összes 36% 53% 38% 0%
 

neme Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év végi  
jutalom 13. havi bér 

nő 0% 9% 2% 34% 30%

férfi 3% 13% 3% 50% 28%

Összes 2% 11% 2% 44% 29%
 
Vitathatatlanul a legnépszerűbb bérek kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás (a nők 90%-a, a 
férfiak 85%-a kapja), ezt követi a tömegközlekedési bérlet, a nők 25%-a és a férfiak 38%-a 
kapja. 
Számottevő nemek szerinti különbség a férfiak javára a mobil telefon és a ruhapénz esetében 
van.  
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
osztalék részesedés részvényjuttatás 

nő 3% 0% 0%
férfi 8% 1% 0%
Összes 6% 1% 0%
 
 

neme 
egyéb vállalati kocsi, 

km pénz 
önkéntes 

egészségbiztosítás 
önkéntes 

nyugdíjbiztosítás 

nő 21% 10% 17% 19%

férfi 21% 9% 10% 37%

Összes 21% 9% 13% 30%
 

neme 
mobiltelefon otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 

nő 4% 0% 25% 90%

férfi 12% 1% 38% 85%

Összes 9% 1% 33% 87%
 

neme 
számítógép uszodabérlet tandíj 

hozzájárulás ruhapénz 

nő 1% 0% 2% 2%

férfi 1% 1% 3% 11%

Összes 1% 0% 2% 8%
 
Mind a férfiak, mind a nők csaknem 100%-a időben kapta meg munkabérét. 
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GÉPEK, BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA 
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VILLAMOSGÉP- ÉS MŰSZERGYÁRTÁS 
 
A Bérbarométer adatbázisban a villamosgép-és műszergyártás ágazatból csaknem 850 fő 
szerepel, ők csaknem 100 %-ban a versenyszférában dolgoznak.   

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A gép-és berendezések gyártása ágazatban a nők és a férfiak csaknem teljes egészében a 
versenyszférában dolgoznak. A nőknek csupán 1,8%-a és a férfiaknak 3,2%-a talált munkát a 
közszférában. 
 
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

 
versenyszférában 98,3% 98,7% 98,5% 
 
közszférában 1,1% 1,3% 1,2% 

 

 
non-profit szektorban 0,6%  0,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az ágazatban fizikai munkások dominálnak mind a nők (71,3%) és mind a férfiak (68,1%) 
között. Míg a nők nagyobb hányada dolgozik szellemi és adminisztratív beosztásban, mint a 
férfiaké, a reláció fordított a vezetők esetében: a nőknek csupán 8,6%-a, a férfiaknak viszont 
13,7%-a vezető.   
 
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen  
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 71,3% 68,1% 69,9% 
 
szellemi, adminisztratív 18,2% 12,9% 15,8% 
 
vezető 8,6% 13,7% 10,9% 

 

 
egyéb 1,9% 5,3% 3,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A villamosgép-és műszer gyártása ágazatban dolgozók csaknem háromnegyede gépkezelő, 
összeszerelő vagy ipari foglalkozást űz. A nők több mint a fele összeszerelő, gépkezelői 
munkát végez. Jelentős és a férfiakénál jóval nagyobb a nők részaránya az egyéb felsőfokú 
vagy középfokú végzettséget igénylő foglalkozásokat illetően. A férfiak között viszont  2, 5-
szer több vezetői foglalkozású és ötször több, felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozásút találunk! 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 

 neme összes 

  nő férfi összesen 
 

Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, 
gazdasági vezetők  2,6% 6,5% 4,4% 

 
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő 
foglalkozások 1,7% 9,1% 5,1% 

 
Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglalkozások 15,2% 10,2% 12,9% 

 
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 7,5% 1,3% 4,7% 

 
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 0,2% 0,5% 0,4% 

 
Ipari és építőipari foglalkozások 17,1% 38,1% 26,6% 

 
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 53,1% 32,9% 44,0% 

 
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 2,6% 1,3% 2,0% 

 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. Ezeket a táblázatban 
kivastagítottuk. 
 
Az ágazatban a 25-29 és a 30-34 éves korosztályban a nők 17,5-17,5%-a képviselteti magát. 
A férfiak esetében ugyanezen korosztályokat az összes férfi 24%-a, illetve 21,3%-a  adja. 
Ugyanakkor ez a két korosztály teszi ki az összes – az ágazatban dolgozó – nő 35%-át és az 
összes férfi 45%-át. Tanulságos – és átfogóbb tanulmányozást is megérne az, - hogy az 
ágazatban dolgozó férfiaknak mindössze egynegyede tartozik a 45 éven felüli 
korcsoportokhoz! A nők esetében ez az arány kissé magasabb, 33%.     
A villamosgép-és műszer gyártása ágazatban mind a férfiak, mind a nők több mint 40%-a 
érettségizett és csaknem 40%-a szakmunkásképzőt végzett. Az ágazatban a csupán nyolc 
osztályt végzett nők aránya kétszer nagyobb, mint a hasonló végzettségű férfiak esetében. Az 
egyetemet, főiskolát végzett nők aránya viszont csaknem háromszor kisebb, mint a hasonló 
végzettségű férfiak esetében.  Az ágazatban fizikai munkát végző nők és férfiak magasan 
kvalifikáltak, igaz a pusztán 8 általánossal rendelkező, fizikai munkát végző nők aránya 
kétszerese a férfiakénak. Ez azt jelenti, hogy a nők között nagyobb arányban találunk 
szakértelmet nem igénylő, betanított munkát végzőket, ami a jövedelemre is kihat.  
A villamosgép-és műszer gyártása ágazatban a nők 92,6%-a, a férfiaknak pedig 89,3%-a nem 
tartozik semmilyen kisebbséghez. Az ágazatban a roma férfiak aránya csaknem 9%, a nőké 
6,6%. A többi kisebbség közül  az egy százalékot egyedül a német kisebbséghez tartozó 
férfiak érik el.  
A nők 55%-a, a férfiaknak pedig valamivel nagyobb része, 59%-a házas. A nők között 
magasabb az özvegyek részaránya (3,2%, szemben a férfiak 0,3%-ával) és az elváltak aránya 
(16,5% szemben a férfiak 8,9%-ával.) Ugyanakkor nagyon magas az egyedülálló férfiak 
aránya (32%), és a nőké sem elhanyagolható (26%).  
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4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 

neme összes 
 Családi állapot 

nő férfi  
 
házas 54,6% 58,9% 56,5% 
 
özvegy 3,2% 0,3% 1,9% 
 
elvált 16,5% 8,9% 13,0% 

 

 
egyedülálló 25,7% 32,0% 28,6% 

összes  
100,0% 100,0% 100,0% 

 
Bár kiemelkedően magas az egyedülálló, özvegy és elvált nők és férfiak aránya, egyedül 
csupán nagyon kis százalékban élnek (4,3% a nők és 5,5% a férfiak esetében). Ez nem 
véletlen, hiszen a  meginterjúvolt nők 41% és a férfiak 38%-a a szülőkkel, a nők 12,4%-a és a 
férfiak 15,3%-a a testvérével él. 
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
  nő férfi 
partnerével 57% 66% 
gyermekkel 61% 47% 
unokával 6,6% 2,3% 

szülőkkel 41,0% 38,2% 
nagyszülőkkel 4,3% 4,9% 

egyedül 4,3% 5,5% 
nem családtagokkal 0,9% 2,6 % 

testvérrel 12,4% 15,3% 
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Arra a kérdésre, hogy van-e gyermeke összesen 840 fő - 459 nő és 381 férfi – válaszolt. 
Kiemelkedően magas a gyermekkel nem rendelkező férfiak aránya (52, 7%, 157 fő). A nők 
csaknem 40%-ának (135 nő) szintén nincs gyermeke. Ez szintén nagyon magas arány. 
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként 
Családi állapot neme 

  
 Van-e gyereke 
  Házas Özvegy Elvált Egyedülálló 

nő   
Nincs 7,9% 20,0% 13,0% 89,5% 

     
Van 92,1% 80,0% 87,0% 10,5% 

   
Összes 

100,0% 
100,0% 100,0% 100,0% 

férfi   
Nincs 11,2% 

 
33,3% 98,4% 

     
Van 88,8% 100,0% 66,7% 1,6% 

   
Összes 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A villamosgép- és műszer ágazatban is a határozatlan idejű munkaviszony dominál, a nők 96 
és a férfiak 95%-a dolgozik ilyen munkaviszonyban.   
Az ágazatban mind a nők, mind a férfiak 6-6%-át foglalkoztatják minimálbéren.  
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A mintában szereplő, az ágazatban dolgozó nők 66%-a és a férfiak 55%-a szakszervezeti tag. 
Közülük a nők 11%-a és a férfiak 8%-a szakszervezeti tisztségviselő.  
(Megjegyezzük, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton keresztül került lekérdezésre, ezért a 
szakszervezeti tagok szükségszerűen túlreprezentáltak.). 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak az intézményeknek, vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a 
válaszadóink dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy 
véljük, hogy itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
A villamosgép-és műszer ágazatban dolgozók és a kérdőíves felmérésben szereplő több mint 
a fele – 53,3%-a –  2000-5000 fős nagyvállalatnál dolgozik. A felmérésben szereplők több 
mint 80 %-a a nagyvállalati szférában található. A kisvállalatoknál dolgozók hányada az egy 
százalékot sem éri el. A villamosgép-és műszer gyártása ágazatban egyértelműen a 
nagyvállalati szféra dominál.  
Az kollektív szerződések által lefedett munkahelyek 62%-át a 2000-5000 fős 
nagyvállalatoknál találjuk.  
 

7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 
kollektív szerződés  Vállalatánál foglalkoztatottak száma 

  nincs van 
 tíznél kevesebb 

4,1% 
 

  10-20 1,0% 0,3% 
  20-50 4,1% 5,6% 
  50-100 9,2% 3,3% 
  100-250 23,5% 6,7% 
  250-500 20,4% 6,2% 
  500-1000 26,5% 12,5% 
  1000-2000 5,1% 2,9% 
  2000-5000 3,1% 61,6% 
  összes 100,0% 100,0% 
   
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 2000-5000 fős intézményeknél.  
A szakszervezeti képviselet 63%-a és a szakszervezeti befolyásra igennel szavazók csaknem 
69%-a a 2000-5000 fős nagyvállalatoknál koncentrálódik. 
Arra a kérdésre, hogy vállalatánál működik-e üzemi tanács, 808 fő válaszolt igennel vagy 
nemmel. Közülük 711-en (88%) igennel 97-en (12%) nemmel. A nemmel válaszolók 85%-a 
(83 fő) azonban 50 fősnél nagyobb vállalatnál dolgozik, ahol törvény szerint kellene lennie 
üzemi tanácsnak. 
 



357 

8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak 
száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 

vállalatvezetésre 

 
10-20 0,1% 0,2% 
 
20-50 4,8% 5,2% 
 
50-100 3,1% 1,8% 
 
100-250 9,4% 6,0% 
 
250-500 5,9% 5,2% 
 
500-1000 9,9% 9,6% 
 
1000-2000 2,8% 2,5% 
 
2000-5000 63,3% 69,1% 
 
Összes 100,0% 100,0% 
 
 
 
A villamosgép-és műszer ágazatban jelentős elbocsátások mentek végbe, a felmértek 86%-a 
válaszolt igennel erre a kérdésre. Az igennel válaszolók döntő része – 61%-a - 2000-5000 fős 
vállalatnál dolgozik.  

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
Az ágazatban magas a munkanélküliség által sújtott munkavállalók hányada, s a dolgozó 
nőket kissé nagyobb arányban sújtotta a munkanélküliség, mint a férfiakat. 73%-uk 
megtapasztalta a munkanélküliséget, a férfiak esetében ez az arány 67%. A legtöbben – 
férfiak és nők egyaránt – egy alkalommal voltak munka nélkül három hónapnál hosszabb 
időre. 
 

 
9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes  Hányszor volt munka nélkül 
 (legalább három hónapig) nő férfi  

 
0 26,8% 32,6% 29,5% 
1 54,6% 50,3% 52,6% 
2 15,0% 12,9% 14,0% 
3 3,1% 3,7% 3,3% 

 

4 0,5% 0,6% 0,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A villamosgép-és műszerágazatban az álláskeresés leginkább bevett formája a nőknél a 
munkaügyi központ segítségének igénybevétele és az újsághirdetések böngészése, a nők több 
mint háromnegyede fordul e két módszerhez. A férfiaknál első helyen az újsághirdetés áll 
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(63%), másodikon a munkaügyi központ (58%) folyamodás. Ebben az ágazatban is népszerű 
a családhoz, ismerősökhöz való fordulás, de a rangsorban ez csak harmadik helyen áll. Az 
internethez és a vállalati honlapokhoz csak nagyon kevés nő fordul, a választ adó nők 13,5%-
a, illetve 5%-a. A férfiaknak nagyobb hányada - 24%-a – konzultál az internettel és 11%-a 
böngészi a vállalati honlapokat. Az internet használatának elterjedése az ágazatban különösen 
a nők esetében még egyelőre várat magára. 
   

10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 69% 55% 
Interneten keresztül 13,5% 24% 
Munkaügyi központhoz fordul 76% 58% 
Vállalati honlapokon keres 5% 11% 
Újságokban keres 75% 63% 
Szaklapokban keres 1% 4% 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 6% 2% 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0,4% 0,3% 
Önéletrajzot küld 16% 27,5% 
Telefonon próbálkozik 19,7% 20,8% 
Másként 1,3% 2,9% 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. Arra a kérdésre, hogy a vállalaton belül hány 
munkaköre volt, a nők 45,6%-a válaszolt úgy, hogy mindössze egy, a férfiak esetében ez az 
arány alacsonyabb, 39,6%. A férfiak rugalmasabban mozogtak egyik munkakörből a másikba 
a vállalaton belül, mint a nők. A nők 27 %-nak és a férfiak 38%-ának volt két munkaköre.  
Három és több munkakörrel viszont a nők 27, a férfiaknak pedig csak 22%-a rendelkezett. 
Azaz, a nők kevésbé gyakran kerültek át más munkakörbe, mint a férfiak, de ha igen, akkor 
gyakrabban változtatták a munkaköreiket, mint a férfiak.  
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 45,60% 39,60% 42,90% 

2 27,30% 38,00% 32,20% 

3 13,90% 12,80% 13,40% 

4 6,60% 3,70% 5,30% 

 

5  6,30% 5,80% 6,20% 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők mindössze 33%-ának érte meg valamilyen módon az új képesítés megszerzése, a 
férfiak esetében ez az arány jóval magasabb, 56%! A fizetésemelés, mint következmény sem 
a nőknél, sem a férfiaknál nem nagyarányú (7% körüli). A férfiak 34%-a viszont más munkát 
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talált az új képesítés megszerzése következtében. A nők esetében ugyanez az arány mindössze 
18%.  A férfiaknak tehát jobban megéri új képesítést szerezni, mint a nőknek. 
 

12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 66,5% 44,0% 66,5% 
igen, fizetésemelést kaptam 

7,3% 6,6% 7,3% 

igen, más munkát találtam 
17,9% 34,2% 17,9% 

 

igen, egyéb módon 8,3% 15,2% 8,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A nők 16%-a, a férfiak csaknem 19%-a vesz részt képzésben. A nők közül legnagyobb 
arányban az egyetemet és főiskolát végzettek szereztek új képesítést (csaknem 80%-uk). A 
férfiak esetében szembetűnő az új képesítést szerzett szakmunkások hányada (46%), illetve az 
érettségivel rendelkező férfiak 73%-os aránya.   
 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség Más  
képesítést  
szerzett  Max. 

8 ált. Szakmunkás Érettségi Főisk. egyetem 

nő  nem 94,6% 76,0% 34,4% 20,8% 
    igen 5,4% 24,0% 65,6% 79,2% 
       
férfi  nem 84,6% 53,9% 27,3% 33,9% 
    igen 15,4% 46,1% 72,7% 66,1% 
       

 
 
 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es nemet az 5-ös igent jelent.  
 
A férfiak sokkal inkább tartják munkájukat változatosnak, mint a férfiak, s monotóniáról is 
kevésbé panaszkodnak, mint a nők. Munkahelyük megléte miatt a nők közepesen ugyan, de 
kissé jobban aggódnak, mint a férfiak. Közepesen értenek egyet azzal, hogy fizikailag, de 
főleg szellemileg fáradtan mennek haza. Meglepő eredmény az, hogy a férfiakat inkább 
aggasztja, mint a nőket az, hogy a munkaidő ütközik a családi elfoglaltsággal.   
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14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 3,02 3,03 3,44 2,61 

férfi 3,48 2,29 3,04 2,45 

Összes 3,23 2,69 3,25 2,53 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 3,12 3,49 2,16 

férfi 3,04 3,31 2,37 

Összes 3,08 3,41 2,26 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,34 1,66 1,41 

férfi 3,32 1,60 1,57 

Összes 3,33 1,63 1,48 
 
Általában nem gond sem a nők, sem a férfiak számára az, hogy nem tudnak ebédelni vagy 
nincs megfelelő munka. A nők és a férfiak is többnyire egyetértenek azzal, hogy szorosak a 
határidők. 
 
 

15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,36 2,89 3,61 

férfi 2,11 2,68 3,31 

Összes 2,25 2,79 3,47 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 4,85 2,45 3,75 2,53 

férfi 4,75 2,41 3,82 2,09 

Összes 4,80 2,43 3,78 2,33 
 
A nők 53%-a és a férfiak 58%-a félórán belül ér be a munkahelyére. 
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16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

Utazás munkahelyre 
  
  Nem vonatkozik Félórán belül Egy órán belül Egy órán túl 

neme  
nő 0,2% 53,3% 31,9% 14,1% 

   
férfi 1,0% 57,6% 30,5% 10,9% 

     
 
A nők és a férfiak is leginkább busszal, villamossal közlekednek (57% ill. 42%). A férfiak 
esetében második helyen áll az autó (31%), a nők esetében a céges busz (29%). A céges buszt 
a férfiaknak is 29%-a veszi igénybe.  
 

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 11,5% 31% 
biciklivel 7,5% 11% 
motorbiciklivel 0,6% 7% 
gyalog 7% 12% 
busszal, villamossal 57% 42% 
céges busszal 29% 29% 
vonattal 1,1% 1,6% 
otthon dolgozik 0,2% 0,3% 
 
A nők 80%-a és a férfiak 72%-a elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem azok inkább 
túlterheltnek érzik magukat. Mindössze a férfiak 1,3%-a és a nők  1,5%-a százaléka szeretne 
többet dolgozni, ha lehetne. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 79,9% 71,9% 76,3% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 18,6% 26,8% 22,3% 

 

többet szeretnék dolgozni 1,5% 1,3% 1,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nőknek és a férfiaknak egyaránt csaknem háromnegyede nagyon fontosnak illetve 
fontosnak tartja azt, hogy jó munkatársaik legyenek.  
Elenyésző azonban azok aránya, akik egyáltalán nem tarják fontosnak a jó munkatársakat (a 
nők 4,4%-a és a férfiak 3,7%-a).  
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19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
0,7% 1,1% 0,9% 

2 - Nem fontos 
3,4% 2,6% 3,0% 

3 - Közepesen fontos 
15,2% 20,2% 17,4% 

4 - Fontos 
27,0% 30,5% 28,5% 

5 - Nagyon fontos 
51,2% 43,3% 47,7% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,5% 2,3% 2,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságot a nők 60%-a és a férfiaknak  pedig csak 40%-a tartja nagyon 
fontosnak, illetve fontosnak.  
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes 

 A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
1,1% 4,9% 2,8% 

2 - Nem fontos 
5,9% 8,3% 7,0% 

3 - Közepesen fontos 
31,4% 44,8% 37,3% 

4 - Fontos 
35,9% 26,7% 31,8% 

5 - Nagyon fontos 
23,6% 13,8% 19,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,1% 1,4% 1,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt az ágazatban dolgozók relatíve kis hányada, a nők 18%-a és a  férfiak 
15%-a tartja nagyon fontosnak, illetve fontosnak.  
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
36,3% 36,6% 36,4% 

2 - Nem fontos 
20,8% 23,5% 22,0% 

3 - Közepesen fontos 
19,2% 21,5% 20,2% 

4 - Fontos 
7,7% 6,7% 7,3% 

5 - Nagyon fontos 
10,3% 8,7% 9,6% 

 

8 - Nem vonatkozik 
5,6% 2,9% 4,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét a nők 27%-a és a férfiak 23%-a  tartja nagyon fontosnak illetve 
fontosnak. Figyelmeztető jel viszont az, hogy a nők 42%-a és a férfiak 39%-a  egyáltalán 
illetve általában nem tartja fontosnak a továbbképzés lehetőségét. 
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22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
17,9% 11,0% 14,8% 

2 - Nem fontos 
23,6% 28,1% 25,6% 

3 - Közepesen fontos 
27,4% 36,2% 31,3% 

4 - Fontos 
13,4% 11,9% 12,7% 

5 - Nagyon fontos 
13,9% 11,0% 12,6% 

 

8 - Nem vonatkozik 
3,8% 1,7% 2,9% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése elsősorban a nők számára kiemelkedő fontosságú 
(25%), de a férfiak is inkább tartják nagyon fontosnak (20%), mint egyáltalán nem fontosnak 
(1,4%). 
 
 

23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

 Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
1,6% 1,4% 1,6% 

2 - Nem fontos 
13,6% 12,4% 13,0% 

3 - Közepesen fontos 
25,2% 27,5% 26,2% 

4 - Fontos 
18,9% 19,9% 19,4% 

5 - Nagyon fontos 
25,0% 19,9% 22,7% 

 

8 - Nem vonatkozik 
15,7% 18,8% 17,1% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők mindössze 11%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte nagyon fontos. A 
férfiak esetében ez az arány még alacsonyabb (9,4%). A nők 10,5%, férfiak 10,2% szerint 
viszont egyáltalán nem fontos ez az intézmény.  
 

 
24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 

neme összes 
 Vállalati gyermekintézmények 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 

10,5% 10,2% 10,4% 
2 - Nem fontos 

24,6% 25,7% 25,1% 
3 - Közepesen fontos 

15,5% 17,5% 16,4% 
4 - Fontos 

6,4% 4,4% 5,5% 
5 - Nagyon fontos 

11,2% 9,4% 10,4% 

 

8 - Nem vonatkozik 
31,7% 32,7% 32,2% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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5. Bér- és jövedelem 
 
Az ágazati adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 27,3%-kal, a nettó bére 
21,1%-kal magasabb, mint a nőké.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér Nettó bér

 Ft/hó Ft/hó
nő 112822 83341

férfi 155402 105678
Összes 131694 93139

Bérrés,% 27,3 21,1
 
A bérrés 27% az ipari foglalkozásúak (208 fő) és 16,8% az egyéb felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozásúak (98 fő) esetén, miközben mindössze 2,4% a gépkezelők 
és összeszerelők (365 fő) kategóriájában. 

 
26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként. 

 neme nettó bér 
nő 97852 
férfi 117673 

Egyéb,  
felsőfokú  
vagy középfokú  
képzést igénylő foglalkozás Bérrés,% 16,8 

nő 70101 

férfi 96272 
Ipari és építőipari 
 foglalkozások 

Bérrés,% 27,2 

 nő 78670 

férfi 80621 
Gépkezelők,  
összeszerelők,  
járművezetők 

Bérrés,% 2,4 

Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
Az ágazatban a férfiak és nők bére közötti differencia a legmagasabb az egyetemet és 
főiskolát végzettek esetében (39%), összefüggésben azzal, hogy a felsőfokú végzettségű 
férfiak az ágazatban általában vezető pozíciót töltenek be. A 8. általánost végzett férfiak bére 
viszont 3,8%-kal alacsonyabb, mint a nőké.  
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27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 73267 
férfi 70561 

8. ált. Bérrés,% -3,8% 
nő 76512 
férfi 85582 

Szakmunkásképző Bérrés,% 10,6% 
nő 90359 
férfi 104112 

Érettségi Bérrés,% 13,2% 
nő 113762 
férfi 186628 

Főiskola, egyetem  Bérrés,% 39% 
Megjegyzés: Csak azokat a kategóriákat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A költségtérítések leggyakoribb eleme mind a nők és mind a férfiak esetében a túlórapótlék, 
illetve a műszakpótlék. 
 

28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 71% 79% 51% 00 

férfi 71% 74% 57% 2% 

Összes 71% 77% 54% 1% 
 

neme 

Nyelv 
pótlék Célprémium Vezetői pótlék év végi jutalom 13.havi bér 

nő 0 4% 7% 49% 14% 

férfi 2% 9% 10% 55% 10% 

Összes 1% 6% 8% 51% 12% 
 
 
Vitathatatlanul a legnépszerűbb bérek kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás (a nők és a 
férfiak 94%-a kapja), ezt követi a tömegközlekedési bérlet, a nők 22%-a és a  a férfiak  20%-a 
kapja. 
Számottevő nemek szerinti különbség a férfiak javára a mobil telefon és a ruhapénz esetében 
van.  
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
osztalék részesedés részvényjuttatás 

nő 0 0 0 

férfi 0 0 1% 

Összes 0 0 0 
 

neme 

egyéb vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítás 

 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítás 

nő 6% 2% 12% 12% 

férfi 9% 5% 11% 13% 

Összes 8% 4% 12% 12% 
 
 

neme 

mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 4% 0 22% 94% 

férfi 13% 0 20% 94% 

Összes 8% 0 21% 94% 
 

neme 
számítógép uszodabérlet tandíj 

hozzájárulás ruhapénz 

nő 1% 1% 3% 6% 

férfi 2% 3% 5% 13% 

Összes 2% 2% 4% 9% 
 
Mind a férfiak, mind a nők csaknem 100%-a időben kapta meg munkabérét. 
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VILLAMOSGÉP- ÉS MŰSZERGYÁRTÁS 

Kormegoszlás nemenként, %
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Iskolai végzettség nemenként, %
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JÁRMŰGYÁRTÁS 
 
A járműgyártás ágazatból összesen 294 fő, 101 nő és 193 férfi töltötte ki a BérBarométer 
kérdőívét. 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
A járműgyártásban a nők és a férfiak csaknem teljes egészében a versenyszférában dolgoznak. 
A nőknek csupán 4%-a és a férfiaknak 3,2%-a talált munkát a közszférában. Az ágazatban a 
non-profit szektor csaknem teljes egészében hiányzik. 
 
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

 
versenyszférában 95,0% 96,8% 96,1% 

 

 
közszférában 4,0% 3,2% 3,5% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 49,5%-a, férfiaknak viszont csupán 18,5%-a dolgozik szellemi, adminisztratív 
beosztásban. Az ágazatban jelentős a fizikai státuszban dolgozók aránya, igaz, a férfiak 
nagyobb arányban találhatók fizikai státuszban (54,5%), mint a nők (46,5%). Az ágazatban a 
női vezetők aránya jóval kisebb, mint a férfiaké: a nőknek mindössze 3%-a vezető, szemben a 
vezető beosztású férfiak 17,5%-ával.  
 
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 46,5% 54,5% 51,7% 
 
szellemi, adminisztratív 49,5% 18,5% 29,3% 
 
vezető 3,0% 17,5% 12,4% 

 

 
egyéb 1,0% 9,5% 6,6% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők 28%-28%-a az egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő illetve ipari  foglalkozással rendelkezik. A nők harmadik legnagyobb 
csoportjába a gépkezelők, összeszerelők tartoznak (23%). A férfiak legnagyobb csoportja – 
45%-a – ipari foglalkozást űz. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
 neme összes 

  nő férfi összesen 
 

Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, 
gazdasági vezetők  1,0% 11,6% 8,0% 

 
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását  
igénylő foglalkozások 8,1% 11,6% 10,4% 

 
Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglalkozások 28,3% 19,6% 22,6% 

 
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 9,1% 1,1% 3,8% 

 
Szolgáltatási jellegű foglalkozások  0,5% 0,3% 

 
Ipari és építőipari foglalkozások 28,3% 45,0% 39,2% 

 
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 23,2% 10,1% 14,6% 

 
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 1,0% 0,5% 0,7% 

 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. Ezeket a táblázatban 
kivastagítottuk. 
 
A Bérbarométer adatbázisban a járműgyártás ágazatban a legnagyobb arányban a 30-34 éves 
nők képviseltetik magukat (19%). A férfiak között kimagasló arányban találjuk a 30-34 éves 
korosztályt (26%). Mind a nők, mind a férfiak esetében elenyészően alacsony az 56 éven 
felüliek aránya (6-6%)   
Míg a nők esetében a középiskolai (45%), a férfiak között nagyjából hasonló arányban 
szerepelnek az érettségizettek és a szakmunkás végzettségűek (35% illetve 32%). 
A járműgyártás ágazatban dolgozó nők elenyésző hányada rendelkezik felsőfokú 
végzettséggel (14%), míg a férfiak csaknem 30%-a diplomás.  
Az ágazatban a nők 94%-a és a férfiak 96%-a nem tartozik semmiféle kisebbséghez. A nők 
között a romák aránya 3,1%, a férfiak között 3,8%.  
A férfiaknak nagyobb hányada házas (70%), mint a nőké (54,5%).  Mindkét nem esetében 
magas az egyedülállók aránya, bár az egyedülálló nők aránya jóval meghaladja a férfiakét 
(29% a nőknél és 18% a férfiaknál). A nők nagyobb arányban váltak el (12%), mint a férfiak 
(9,5%). 
Az ágazatban magas az özvegy nők aránya (5%),  az özvegy férfiaké 26%.  
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4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes 

 Családi állapot 
nő férfi  

 
házas 54,5% 69,8% 64,5% 
 
özvegy 5,0% 2,1% 3,1% 
 
elvált 11,9% 9,5% 10,3% 

 

 
egyedülálló 28,7% 18,5% 22,1% 

összes  
100,0% 100,0% 100,0% 

 
A nők 71%-a és a férfiak 75%-a partnerrel, házastárssal él együtt. A nők 55%-a és a férfiak 
56%-a él gyermekével. Kiemelkedően magas a szülőkkel együtt élők aránya az ágazatban, 
különösen a férfiak esetében: a nők 33%-a, a férfiak 25% a szülőkkel él. A nők 12%-a és a 
férfiak 5%-a egyedül él.  
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 71 75 
gyermekkel 55 56 

unokával 1 3 
szülőkkel 33 25 

nagyszülőkkel 1 1 
egyedül 12 5 

nem családtagokkal 3 1 
testvérrel 5 3 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
A nők 65%-ának és a férfiak 71%-ának van gyermeke. Az elvált nők között magasabb a 
gyermekesek aránya (83%), mint a férfiak között (65%). Az egyedülállók közül a nők 15%-a 
vállalt gyermeket. A férfiak között ez az arány 6%. 
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
Családi állapot neme 

  
 Van-e gyereke 
  Házas Özvegy Elvált Egyedülálló 

nő   
Nincs 14,5% 40,0% 16,7% 84,6% 

     
Van 85,5% 60,0% 83,3% 15,4% 

   
Összes 

100,0% 
100,0% 100,0% 100,0% 

férfi   
Nincs 13,1% 

 
35,3% 93,9% 

     
Van 86,9% 100,0% 64,7% 6,1% 

   
Összes 

 
100,0% 

 
100,0% 100,0% 100,0% 

 
A munkaviszony a nők 95%-ánál és a férfiak 92,6%-ánál határozatlan idejű.  
Az ágazatban a nők 2%-át és a férfiak 2,5%-át foglalkoztatják minimálbéren.  
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Az ágazatban a nők és a férfiak csaknem 35-35%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 14% és a 
férfiaknak 12%-a szakszervezeti tisztségviselő. (Megjegyezzük, hogy a minta a szakszervezeti 
hálózaton keresztül került lekérdezésre, így a szakszervezeti tagság túlreprezentáltnak 
tekinthető). 
 
 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
Az ágazatban dolgozó és a kérdőív kérdéseire választ adók 34%-a 250-500 fős 
nagyvállalatnál dolgozik.  A munkavállalók 70%-a nagyvállalati dolgozó. Jelentős még a 100-
250 fős középvállalatoknál dolgozók aránya (24%). 
Az kollektív szerződések által lefedett munkahelyek 42%-át a 250-500 fős nagyvállalatoknál 
találjuk, egynegyedét pedig a 100-250 fős középvállalatoknál.  
 

7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés  Vállalatánál foglalkoztatottak száma 
  nincs van 
 tíznél kevesebb 

4,8%  

  10-20 12,7% 0,5% 
  20-50 1,6%  
  50-100  0,5% 
  100-250 19,0% 25,3% 
  250-500 11,1% 41,9% 
  500-1000 14,3% 13,8% 
  1000-2000 31,7% 11,1% 
  2000-5000 4,8% 5,1% 
  összes 100,0% 100,0% 
   
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 250-500 fős nagyvállalatoknál. A 60-80%-
ban nőket foglalkoztató intézményeknél dolgozó nők csaknem 60%-a viszont 1000-2000 fős 
vállalatnál van alkalmazásban.   
A szakszervezeti képviselet 38%-a a 250-500 fős nagyvállalatoknál koncentrálódik.  

A szakszervezeti befolyásra igennel szavazók 83%-a a 250 fősnél nagyobb nagyvállalatoknál 
dolgozik. A nemmel szavazók háromnegyede a 100-500 fős vállalatoknál dolgozik. A 
nemmel szavazók legnagyobb arányban (csaknem az összes nemmel válaszoló 40%-a) a 250-
500 fős vállalatnál van alkalmazásban.  
A választ adók 85%-a válaszolt a kérdésre úgy, hogy vállalatánál működik üzemi tanács. Az 
üzemi tanács meglétére igennel válaszolók csaknem 100%-a 100 fősnél nagyobb vállalatnál 
dolgozik.    
A nemmel válaszolók  66%-a 50 fősnél nagyobb vállalatnál dolgozik.  
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8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

50-100 0,8%  
 
100-250 23,3% 16,6% 

 
250-500 38,0% 31,0% 

 
500-1000 15,5% 22,8% 

 
1000-2000 15,1% 19,3% 

 
2000-5000 5,7% 7,6% 

 
5000-nél több 1,6% 2,7% 

 
Összes 100,0% 100,0% 

 
 
 
A legnagyobb mértékű elbocsátások a 250-500 fős cégeknél voltak, az igennel válaszolók 
41%-a dolgozott ilyen méretű vállalatoknál. 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 61% és a férfiak 77%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok is leginkább csak 
egyszer (nők 33%-a és a férfiak 22%-a). Az ennél többszöri munkanélküliség viszont nem gyakori, a 
nők 6,4%, a férfiaknak 1,8%-a volt kétszer vagy annál többször is munka nélkül. 

 
9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? 

neme összes  Hányszor volt munka nélkül  
(legalább három hónapig) nő férfi  

 
0 61,1% 76,5% 70,9% 
1 32,6% 21,7% 25,7% 
2 5,3% 1,2% 2,7% 

 

3 1,1% 0,6% 0,8% 
 
Összes 

 
100,0% 

 
100,0% 

 
100,0% 

 
 

A legtöbben – a nők 62%-a és a férfiak 67%-a - a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, 
ismerősök) keresztül próbálnak munkát keresni. Továbbra is nagyon sokan – különösen a nők - 
böngészik a napilapok álláskereső rovatait (a nők 58% és a férfiak 61%-a). Az új eszköz, az internet 
igénybevétele magasabb a nők esetében (55%), a férfiak esetében ez 51%. 

Az intézményes munkaközvetítési formák (munkaközvetítők igénybevétele) magas, a nők 27%, a 
férfiak 21%-a fordul munkaügyi központhoz.  
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A telefonon próbálkozók aránya a nők esetében 15, a férfiak esetében 20%. A magán- és idény 
munkaközvetítőhöz elenyészően kevesen ill. senki nem fordul, de alacsony a szaklapok igénybevétele 
is.   

 
10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 62 67 
Interneten keresztül 55 51 
Munkaügyi központhoz fordul 27 21 
Vállalati honlapokon keres 22 15 
Újságokban keres 58 61 
Szaklapokban keres 14 8 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 2 3 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 2 2 
Önéletrajzot küld 30 32 
Telefonon próbálkozik 15 20 
Másként 4 3 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a férfiak és nők 
többségének - a nők 61%-ának és a férfiak 53%-ának - csak egy munkaköre volt.  
A nőknek a férfiakénál valamivel nagyobb arányban volt két munkakörük is – 24%-uk 
mondhatja el ezt magáról. A férfiaknak 20%-a rendelkezett két munkakörrel is a jelenlegi 
foglalkoztatójánál.  
Három vagy több munkakörrel a nőknek 15%-a, a férfiaknak 27%-a rendelkezett.  
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 60,6% 52,5% 55,3% 
2 24,2% 20,2% 21,6% 
3 7,1% 18,0% 14,2% 
4 5,1% 5,5% 5,3% 
5 2,0% 2,7% 2,5% 

 

6 1,0% 1,1% 1,1% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 73%-a és férfiak 84,6%-a vallott úgy, hogy nem vesz részt jelenleg oktatásban.  
Az alapképzettségen túli képzések a nők 35%-ának és a férfiak csaknem 45%-nak nem 
javították az esélyét. A nőknek 28%-a, a férfiaknak csupán 12%-a arra használta fel új 
ismereteit arra, hogy munkahelyet változtasson.  
A nőknek csupán 8%-a, a férfiaknak 11,6%-a kapott fizetésemelést.  
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12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 34,8% 44,8% 41,4% 
igen, fizetésemelést kaptam 

7,9% 11,6% 10,3% 

igen, más munkát találtam 
28,1% 11,6% 17,2% 

 

igen, egyéb módon 29,2% 32,0% 31,0% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A legnagyobb arányban a főiskolát, egyetemet végzett nők tettek szert új képesítésre (78,6%), 
de csaknem hasonló arányban szereztek egyéb képesítést az érettségizett nők is (71%).  
A férfiak jóval kisebb arányban szereztek új képesítést. Legnagyobb arányban a felsőfokú 
végzettségű férfiak 62%-a szerzett újabb végzettséget.  
 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 
Más  
képesítést  
szerzett 

Iskolai végzettség 

    
Max. 
8 ált. Szakmunkás Érettségi Főiskola, 

 egyetem 
nő  nem 50,0% 58,3% 28,9% 21,4% 
    igen 50,0% 41,7% 71,1% 78,6% 
       
férfi  nem 60,0% 42,6% 31,3% 37,5% 
    igen 40,0% 57,4% 68,7% 62,5% 
       

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es nemet az 5-ös igent jelent.  
A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az aggódás a munkahelyért (3,67). Ez 
különösen a férfiakra jellemző. A férfiak vallanak úgy, hogy munkájuk a közepesnél 
változatosabb, de az is rájuk jellemző, hogy szellemileg fáradtan mennek haza.  
A nők – amellett, hogy aggódnak a munkahelyükért – maguk szervezik meg teendőiket. 
Sem a nők, sem a férfiak nem értenek azonban azzal egyet, hogy a munkájuk monoton lenne. 
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14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 3,49 2,68 3,59 2,95 

férfi 3,74 2,34 3,72 2,95 

Összes 3,65 2,46 3,67 2,95 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan 
megy haza 

Maga szervezi meg 
teendőit 

nő 3,09 3,17 3,53 
férfi 3,56 3,67 3,51 
Összes 3,40 3,50 3,52 
 

neme 

Stresszes a 
munkaköre 

Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,07 2,56 2,74 
férfi 3,50 2,94 2,93 
Összes 3,35 2,80 2,86 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy nagyon gyorsan 
kell valamit elvégezni és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs 
megfelelő munka. 

 
15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,98 3,20 3,98 

férfi 3,47 3,76 4,09 

Összes 3,30 3,56 4,05 
 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke meg 
változtatja a munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 3,86 3,05 3,17 2,55 

férfi 4,10 3,29 3,46 3,34 

Összes 4,01 3,21 3,36 3,07 
 
A nők 57%-a és a férfiak 49%-a félórán belül ér be a munkahelyére. 
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16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

Utazás munkahelyre 
  
 Neme Nem vonatkozik Félórán belül Egy órán belül Egy órán túl 

 nő 1,0% 57,0% 29,0% 13,0% 
  férfi 1,1% 48,7% 37,6% 11,6% 
összes 3,2% 0,3% 1,0% 51,6% 
 
 
A nők és a férfiak is leginkább busszal, villamossal közlekednek (65% ill.41%). Második 
helyen áll mind a férfiak, mind a nők esetében az autó (50% illetve 34%). Alacsony a 
gyalogosan közlekedők aránya a nőknek csupán 6%-a, a férfiaknak 9%-a gyalogol. A férfiak 
12%-a, a nőknek viszont mindössze 3%-a biciklivel közlekedik. A nők 7%-át és a férfiak 8%-
át céges busz szállítja. 

 
17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 

  nő férfi 
autóval 34 50 
biciklivel 3 12 
motorbiciklivel 0 7 
gyalog 6 9 
busszal, villamossal 65 41 
céges busszal 7 8 
vonattal 3 7 
otthon dolgozik 0 0 
egyéb módon 2 4 
 
A nők 77%-a és a férfiak 73%-a elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem azok 
túlterheltnek érzik magukat, arányuk nagyon magas, 22% körüli mindkét nem esetében. A 
férfiak 4,3%-a és a nők  1%-a százalék körüli aránya szeretne többet dolgozni, ha lehetne. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 77,2% 72,9% 74,4% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 21,8% 22,9% 22,5% 

 

többet szeretnék dolgozni 1,0% 4,3% 3,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nőknek és a férfiaknak egyaránt 52-52%-a nagyon fontosnak tartja azt, hogy jó munkatársai 
legyenek. Ha együtt nézzük a nagyon fontos és a fontos választ adókat, akkor már jobb a 
helyzet: a nők 81%-a és a férfiak   77%-a adott ilyen választ.  
Elenyésző azonban azok aránya, akik egyáltalán nem tarják fontosnak a jó munkatársakat (a 
nők 1%-a és a férfiak 2,7%-a).  
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19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
1,0% 2,7% 2,1% 

2 - Nem fontos  1,6% 1,0% 
3 - Közepesen fontos 

16,0% 16,1% 16,1% 
4 - Fontos 

29,0% 24,7% 26,2% 
5 - Nagyon fontos 

52,0% 52,2% 52,1% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,0% 2,7% 2,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságot a nők 59%-a és a férfiaknak  pedig csak 52%-a tartja nagyon 
fontosnak, illetve fontosnak.  
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes 

 A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
2,0% 6,4% 4,9% 

2 - Nem fontos 
6,0% 8,0% 7,3% 

3 - Közepesen fontos 
30,0% 30,5% 30,3% 

4 - Fontos 
16,0% 13,4% 14,3% 

5 - Nagyon fontos 
43,0% 38,0% 39,7% 

 

8 - Nem vonatkozik 
3,0% 3,7% 3,5% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt az ágazatban dolgozók nők 41%-a és a  férfiak 28%-atartja az nagyon 
fontosnak, illetve fontosnak. A férfiak között jelentős a rugalmas időt fontosnak egyáltalán 
nem tartók aránya, 21,5%.  
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
8,0% 21,5% 16,8% 

2 - Nem fontos 
17,0% 19,4% 18,5% 

3 - Közepesen fontos 
25,0% 21,5% 22,7% 

4 - Fontos 
11,0% 7,5% 8,7% 

5 - Nagyon fontos 
30,0% 20,4% 23,8% 

 

8 - Nem vonatkozik 
9,0% 9,7% 9,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét a nők 42%-a és a férfiak 44%-a  tartja nagyon fontosnak illetve 
fontosnak. A nők )%-a és a férfiak 13%-a viszont egyáltalán nem tartja fontosnak a 
továbbképzés lehetőségét. 
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22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
9,0% 12,8% 11,5% 

2 - Nem fontos 
19,0% 17,6% 18,1% 

3 - Közepesen fontos 
21,0% 20,9% 20,9% 

4 - Fontos 
12,0% 14,4% 13,6% 

5 - Nagyon fontos 
30,0% 31,0% 30,7% 

 

8 - Nem vonatkozik 
9,0% 3,2% 5,2% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése mind a nők, mind a férfiak számára kiemelkedő 
fontosságú (50%, illetve 46,5%). 
 

23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

 Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
4,0% 3,7% 3,8% 

2 - Nem fontos 
8,0% 7,0% 7,3% 

3 - Közepesen fontos 
21,0% 26,7% 24,7% 

4 - Fontos 
11,0% 11,2% 11,1% 

5 - Nagyon fontos 
50,0% 46,5% 47,7% 

 

8 - Nem vonatkozik 
6,0% 4,8% 5,2% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A nők mindössze 29%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte nagyon fontos. A 
férfiak esetében ez az arány még kevesebb (22%). A nők 14%, férfiak 22% szerint viszont 
egyáltalán nem fontos ez az intézmény.  
 

24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

 Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1- Egyáltalán nem fontos 
14,0% 22,2% 19,3% 

2 - Nem fontos 
11,0% 16,8% 14,7% 

3 - Közepesen fontos 
19,0% 12,4% 14,7% 

4 - Fontos 
7,0% 5,9% 6,3% 

5 - Nagyon fontos 
29,0% 22,2% 24,6% 

 

8 - Nem vonatkozik 
20,0% 20,5% 20,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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5. Bér- és jövedelem 

Az ágazati adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére csaknem 30%-kal, a 
nettó bére 21,4%-kal magasabb, mint a nőké.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 175206 118655 
férfi 249928 150973 
Összes 222883 140831 
Bérrés,% 29,9% 21,4% 
 
Az egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettség igénylő foglalkozások kategóriájában a bérrés 
a férfiak javára 25,3%,  az ipari és építőipari foglalkozások esetében a bérrés  17%. 
 

26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 
 neme nettó bér 

nő 115213 
férfi 154227 

Egyéb felsőfokú 
 vagy középfokú 
 képzettséget 
 igénylő foglalkozások Bérrés,% 25% 

nő 95492 

férfi 115640 Ipari és  
építőipari  
foglalkozások Bérrés,% 17% 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A szakmunkásképzőt végzettek bérrése 19%, a főiskolát, egyetemet végzettek bérrése 14%, 
az érettségivel rendelkezőké pedig 11%. 
 

27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 98947 
férfi 122002 

Szakmunkásképző Bérrés,% 19% 
nő 108476 
férfi 122378 

Érettségi Bérrés,% 11% 
nő 183786 
férfi 224297 

Főiskola, egyetem Bérrés,% 14% 
Megjegyzés: Csak azokat a kategóriákat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
 
A költségtérítések leggyakoribb eleme a nők esetébe a jutalom (41%), a férfiak körében 
viszont a túlórapótlék (46%). 
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28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 15% 37% 41% 1% 

férfi 30% 46% 34% 1% 

Összes 24% 43% 36% 1% 
 

neme 
Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év végi 

 jutalom 13. havi bér 

nő 0% 1% 0% 18% 6% 

férfi 2% 15% 4% 20% 13% 

Összes 1% 10% 3% 19% 11% 
 
Vitathatatlanul a legnépszerűbb bérek kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás (a nők 89%-a, a 
férfiak 91%-a kapja), ezt követi a tömegközlekedési bérlet, a nők 40%-a és a férfiak 24%-a 
kapja. 
Számottevő nemek szerinti különbség a férfiak javára a vállalati kocsi, a mobil telefon és a 
ruhapénz esetében van. Osztalékot és részvényt is csak a férfiak kapnak! 
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
osztalék részesedés részvényjuttatás 

nő 0% 0% 0% 
férfi 2% 0% 2% 
Összes 0% 0% 1% 
 

neme 

egyéb vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítás 

nő 23% 6% 18% 24% 
férfi 11% 14% 25% 29% 
Összes 15% 11% 23% 27% 
 
 

neme 

mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 6% 1% 40% 89% 
férfi 13% 1% 24% 91% 
Összes 11% 1% 30% 90% 
 

neme 
számítógép uszodabérlet tandíj- 

hozzájárulás ruhapénz 

nő 1% 6% 3% 1% 
férfi 2% 5% 3% 5% 
Összes 2% 5% 3% 4% 
 
Mind a férfiak, mind a nők csaknem 100%-a időben kapta meg munkabérét. 
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JÁRMŰGYÁRTÁS 
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ÉPÍTŐIPAR 
 
Az építőipar ágazatból összesen 300 fő, 67 nő és 233 férfi töltötte ki a BérBarométer 
kérdőívét. 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
Az építőipar ágazatban a férfiak 82%-ban a versenyszférában dolgoznak. A nőknek csupán 
47%-a dolgozik a versenyszférában, felük a közszférában.  Mind a nőknek, mind a férfiaknak 
3,2%-a talált munkát az ágazatból a non-profit szektorban. 
 
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 
neme 

Hol van a munkahelye 
nő férfi összes 

versenyszférában 46,8% 81,8% 74,1%  

közszférában 50,0% 15,0% 22,7% 
 non profit szektorban 3,2% 3,2% 3,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 63%-a, férfiaknak viszont csupán 9%-a dolgozik szellemi, adminisztratív beosztásban. 
Az ágazatban jelentős a fizikai státuszban dolgozók aránya, igaz, a férfiak jóval nagyobb 
arányban találhatók fizikai státuszban (68%). A nők egynegyede fizikai dolgozó. Az 
ágazatban a férfi vezetők aránya több mint kétszerese a nőkének (csaknem 20% szemben a 
8%-kal).  
 
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
Nő férfi  

fizikai munkás 25,4% 67,7% 58,4% 
 
szellemi, adminisztratív 63,5% 9,4% 21,3% 
 
vezető 7,9% 19,7% 17,1% 

 

 
egyéb 3,2% 3,1% 3,1% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők 24-24%-a a felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozással, illetve az egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglalkozással rendelkezik. Ugyanakkor számottevő - 22% - a nők aránya a 
szakképzettséget nem igénylő, egyszerű foglalkozásokban. A férfiak esetében ez az arány 
csupán 5,8%. A férfiak esetében az ipari és építőipari foglalkozási főcsoport dominál: a 
férfiak 63%-a tartozik ebbe a kategóriába.  
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
 neme összes 

  nő férfi összesen 
 

Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, 
gazdasági vezetők  6,3% 9,4% 8,7% 

 Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozások 
 

23,8% 6,7% 10,5% 

 
Egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások 23,8% 9,9% 12,9% 

 
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 17,5% 04% 4,2% 

 
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 3,2% 1,8% 2,1% 

 
Ipari és építőipari foglalkozások 3,2% 63,2% 50,0% 

 
Gépkezelők, összeszerelők  
járművezetők 

 
2,7% 2,1% 

 
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 22,2% 5,8% 9,4% 

 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. Ezeket a táblázatban 
kivastagítottuk. 
 
A Bérbarométer adatbázisban az építőipari ágazatban a legnagyobb arányban a 25-29 éves, a 
35-39 éves és a 45-55 éves nők képviseltetik magukat. A férfiak között a 25-34 évesek és a 
40-44 évesek aránya magasabb, mint a többi korcsoporté. 
Míg a nők esetében a középiskolai (36%), a férfiak esetében a szakmunkás végzettség 
dominál (48%). . A nők 32%-a, a férfiak 15%-a diplomás. Kiemelkedően magas azonban a 
nők között a mindössze 8 általánost végzettek aránya: 22%, szemben a férfiak 6%ával. 
Az ágazatban a nők 85,5%-a és a férfiak 92%-a nem tartozik semmiféle kisebbséghez. A nők 
között a romák aránya 14,5%, a férfiak között 3,7%. Az építőiparban dolgozó nők között 
kiemelkedően nagy arányban találunk roma származásúakat. Feltételezhetően ők azok, 
akiknek a végzettsége nem haladja meg a nyolc osztályt. A férfiak 2,7%-a románnak 
vallotta magát.  
A férfiaknak jóval nagyobb hányada házas (67%), mint a nőké (48%).  A nők között – a többi 
ágazathoz hasonlítva – nagyon alacsony a férjezettek aránya. Mindkét nem esetében magas az 
egyedülállók aránya (24% a nőknél és 22% a férfiaknál). A nők nagyobb arányban elváltak 
(19%), mint a férfiak (10%). 
Az ágazatban kiemelkedően magas az özvegy nők aránya (9,5%),  az özvegy férfiaké 
megfelel a többi ágazat átlagának (1,6%). Az özvegy nők arányának kiemelkedő mértéke 
feltételezhetően összefügg azzal, hogy az ágazatban kiemelkedően magas az alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkező és a roma származású nők aránya, akik feltételezhetően rossz anyagi 
és higiénés viszonyok között élnek.        
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4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes 

 Családi állapot 
nő férfi  

 
házas 47,6% 66,8% 62,6% 
 
özvegy 9,5% 1,3% 3,1% 
 
elvált 19,0% 10,3% 12,2% 

 

 
egyedülálló 23,8% 21,5% 22,0% 

összes  
100,0% 100,0% 100,0% 

 
A nők 56%-a és a férfiak 72%-a partnerrel, házastárssal él együtt. A nők elenyészően kis 
hányada, 37%-a, a férfiak 53%-a él gyermekével. Kiemelkedően magas a szülőkkel együtt 
élők aránya az ágazatban, a nők 22%-a, a férfiak 19% a szülőkkel él.  
Az ágazatban a többi ágazathoz képest kiemelkedően magas az egyedül élők aránya: a nők 
10%-a és a férfiak 9%-a egyedül él.  
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 56 72 
gyermekkel 37 53 
unokával 3 1 
szülőkkel 22 19 

nagyszülőkkel 14 3 
egyedül 10 9 

nem családtagokkal 2 3 
testvérrel 6 5 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
A nők 71%-ának és a férfiak 68%-ának van gyermeke. Ez némiképp ellentmond az előbb 
megállapított ténynek, amely szerint a nők 37%-a él a gyermekével, illetve a helyzet úgy 
magyarázható, hogy a nők jelentős része a családi otthonból már kirepült gyermekről 
tudósított.   
A legtöbb házas nőnek és férfinak van gyermeke (97% illetve 87%) Az elvált nők között a 
gyermekesek aránya (75%) hasonló a férfiakéhoz (73%). Az egyedülállók közül a nőknek 
csak nagyon kis aránya merészelt gyermeket vállalni (6,7%). A férfiak között ez az arány 
4,4% 
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
Családi állapot neme 

  
 Van-e gyereke 
  házas özvegy elvált egyedülálló 

nő   
Nincs 3,3%  25,0% 93,3% 

     
Van 96,7% 100,0% 75,0% 6,7% 

   
összes 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

férfi   
Nincs 13,5%  27,3% 95,6% 

     
Van 86,5% 100,0% 72,7% 4,4% 

   
összes 

 
100,0% 

 
100,0% 100,0% 100,0% 
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A munkaviszony a nők 76%-ánál és a férfiak 90%-ánál határozatlan idejű. A többi ágazathoz 
képest relatíve magas – 24% - a nők határozott idejű szerződéssel történő foglalkoztatása.  
Az ágazatban a nők 4,8%-át foglalkoztatják minimálbéren. A férfiak kimagasló hányada -
30%-uk - kap csak minimálbért. 
Az ágazatban a nők 31%-a és a férfiak 33%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 6,3% és a 
férfiaknak viszont mindössze 4,5%-a szakszervezeti tisztségviselő.  
 (Megjegyezzük, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton keresztül került lekérdezésre, így a 
szakszervezeti tagság túlreprezentáltnak tekinthető). 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
Az ágazatban dolgozó és a kérdőív kérdéseire választ adók 30%-a 0-10 fős mikro-
vállalatoknál dolgozik, további 30 %-a a 11-50 fős kisvállalatoknál. Tehát a mikro-és 
kisvállalatoknál alkalmazottak teszik ki az építőiparban dolgozó és az adatbázisban szereplők 
60 %-át. A következő 30% az 50-250 fős középvállalatoknál talált alkalmazást. A 250-500 
fős nagyvállalatnál a megkérdezettek és az ágazatban dolgozók 5%-a van alkalmazásban.  
Az építőipari ágazatban a KKV-k dominálnak.   

 
7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés  Vállalatánál foglalkoztatottak száma 
  nincs van 
 tíznél kevesebb 

9,7%  

  10-20 41,0% 8,4% 
  20-50 20,1% 12,6% 
  50-100 14,9% 10,9% 
  100-250 8,2% 5,9% 
  250-500 3,0% 48,7% 
  500-1000 1,5% 9,2% 
  1000-2000 1,5% 0,8% 
  2000-5000  1,7% 
 5000-nél több  1,7% 
  összes 100,0% 100,0% 
   
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 250-500 fős nagyvállalatoknál. A 60-80%-
ban nőket foglalkoztató intézményeknél dolgozó nők csaknem 60%-a viszont 1000-2000 fős 
vállalatnál van alkalmazásban.   
A szakszervezeti képviselet 46%-a a 100-200 fős nagyvállalatoknál koncentrálódik.  A 
szakszervezeti befolyásra igennel szavazók 58%-a a 100-250 fős vállalatoknál dolgozik, 
miközben a nemmel szavazók háromnegyede a 0-50 fős kisvállalatoknál. A szakszervezetnek 
tehát leginkább a közepes méretű építőipari vállalkozásoknál van befolyása a vezetésre, 
miközben legkevésbé a mikro-és kisvállalatoknál.  
A választ adók 27%-a válaszolt a kérdésre úgy, hogy vállalatánál működik üzemi tanács. Az 
üzemi tanács meglétére igennel válaszolók csaknem fele 100-250 fős középméretű vállalatnál 
dolgozik.    
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A kérdésre választ adók csaknem háromnegyede úgy válaszolt, hogy a vállalatánál nincs 
üzemi tanács, igaz közel 80%-ban 50 fősnél kisebb vállalatnál dolgoznak a nemmel 
válaszolók.  
 

8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

tíznél kevesebb 2,4% 1,8% 

10-20 13,4% 5,3% 

20-50 12,2% 12,3% 

50-100 8,5% 7,0% 

100-250 46,3% 57,9% 

250-500 11,0% 8,8% 

500-1000 1,2% 1,8% 

1000-2000   
2000-5000 2,4% 3,5% 
 
Összes 100,0% 100,0% 

 
 
 
A legnagyobb mértékű elbocsátások a 100-250 fős közepes méretű vállalatoknál voltak, az 
igennel válaszolók egynegyede dolgozott ilyen méretű vállalatoknál.   

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 46% és a férfiak 59%-a még nem volt munkanélküli. A férfiak több mint egynegyede csupán 
egyszer volt munkanélküli, a nőknek viszont 22%-a kétszer, és csak 16 %-a egyszer. 

 
9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes  Hányszor volt munka nélkül  
(legalább három hónapig) nő férfi  

 
0 46,0% 58,8% 56,3% 
1 16,0% 26,5% 24,5% 
2 22,0% 9,5% 11,9% 

 

3 6,0% 3,3% 3,8% 
 4 1,2% 8,0% 0,5% 
 5 1,2% 2,0% 09% 
 
Összes 

 
100,0% 

 
100,0% 

 
100,0% 

 

A legtöbben – a nők 75%-a és a férfiak 76%-a - a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, 
ismerősök) keresztül próbálnak munkát keresni. Továbbra is nagyon sokan – különösen a nők - 
böngészik a napilapok álláskereső rovatait (a nők 71% és a férfiak 63%-a).  
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Az intézményes munkaközvetítési formák (munkaközvetítők igénybevétele) magas, a nők 62%, a 
férfiak 47%-a fordul munkaügyi központhoz.  

Az új eszköz, az internet igénybevétele igen kis mértékben magasabb a nők esetében (30%), a férfiak 
esetében ez 29%, vállalati honlapokat a nők 11%-a é a férfiak 10%-a böngészi.. 

A telefonon próbálkozók aránya a nők esetében 10%, a férfiak esetében 20%. A magán- és idény 
munkaközvetítőhöz elenyészően kevesen ill. senki nem fordul, de alacsony a szaklapok igénybevétele 
is.   

 
10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 75 76 
Interneten keresztül 30 29 
Munkaügyi központhoz fordul 62 47 
Vállalati honlapokon keres 11 10 
Újságokban keres 71 63 
Szaklapokban keres 2 4 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 2 5 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0 3 
Önéletrajzot küld 13 13 
Telefonon próbálkozik 10 20 
Másként 5 5 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a férfiak többségének 
- 71%-ának - csak egy munkaköre volt.  A nők esetében más a helyzet. A nőknek mindössze 
39%-a töltött be csupán egy munkakört a jelenlegi foglalkoztatójánál, közel felük négynél is 
több munkakörrel rendelkezett! Esetükben feltételezhetően szakképesítést nem igénylő, 
gyorsan betanítható munkakörökről volt többnyire szó. 
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 39,3% 70,6% 63,8% 
2 8,2% 19,3% 16,8% 
3 3,3% 5,5% 5,0% 
4 18,0% 1,8% 5,4% 
5 11,5% 09% 3,2% 

 

6 16,4% 05% 3,9% 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 92%-a és férfiak 88%-a vallott úgy, hogy nem vesz részt jelenleg oktatásban. Az 
építőiparban -ágazati összehasonlításban is rendkívül alacsony –mindössze 8% - azon nők 
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aránya, kik jelenleg részt vesznek valamilyen továbbképzésben. A nők eleve alacsony 
képzettséget tehát nem kompenzálja a munkahelyi képzés.  
Az alapképzettségen túli képzések a nők 47%-ának és a férfiak 48%-nak nem javították az 
esélyét. A nőknek 17%-a, a férfiaknak 22%-a, arra használta fel új ismereteit arra, hogy 
munkahelyet változtasson.  
A nők 17%-a, a férfiaknak viszont csupán 3%-a kapott fizetésemelést.  
 

12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 46,8% 47,7% 47,5% 
igen, fizetésemelést kaptam 

17,0% 3,0% 6,7% 

igen, más munkát találtam 
17,0% 22,0% 20,7% 

 

igen, egyéb módon 19,1% 27,3% 25,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A legnagyobb arányban a főiskolát, egyetemet végzett nők tettek szert új képesítésre (60%), 
de csaknem hasonló arányban szereztek egyéb képesítést az érettségizett nők is (56%). A 
csupán 8 osztály végzettek semmilyen új szakképesítést nem szereztek, a szakmunkásképzőt 
végzetteknek is mindössze 17%-a tartozik ebbe a kategóriába. Megállapíthatjuk, hogy a 
szakképzetlen nők az építőiparban semmilyen eséllyel nem rendelkeznek a továbblépésre.   
A férfiak kissé jobb helyzetben vannak, a 8 általánost végzettek csaknem 8%-a szerzett 
valamilyen más képesítést is. Legnagyobb arányban a felsőfokú végzettségű férfiak szereztek 
új végzettséget (71%).  
 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 
Más  
képesítést  
szerzett 

Iskolai végzettség 

    
Max. 
8 ált. Szakmunkás Érettségi Főisk., egyetem 

nő  nem 100% 83,3% 43,5% 40,0% 
    igen  16,7% 56,5% 60,0% 
       
férfi  nem 92,3% 76,2% 50,7% 29,4% 
    igen 7,7% 23,8% 49,3% 70,6% 
       

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es nemet az 5-ös igent jelent.  
A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy változatos (4,19), ámde 
fizikailag fárasztó (3,87). A nők a közepesnél jobban aggódnak a munkahelyükért (3,76). 
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Sem a nők, sem a férfiak nem értenek azonban azzal egyet, hogy a munkájuk monoton lenne 
(1,91).  
Az ágazatban dolgozó férfiak különösen elfáradnak fizikailag (4,06).  
 

14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 4,13 2,29 3,76 3,54 

férfi 4,20 1,81 3,28 3,29 

Összes 4,19 1,91 3,38 3,34 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 3,16 3,38 3,52 

férfi 4,05 3,39 3,31 

Összes 3,87 3,39 3,35 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 2,88 1,83 1,53 

férfi 3,16 2,80 3,29 

Összes 3,10 2,60 2,93 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy szorosak a 
határidők (4,07), illetve nagyon gyorsan kell valamit elvégezni (4). A legkevésbé jellemző az, 
hogy nincs megfelelő munka, illetve nem lehet ebédelni. 
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15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,11 2,92 3,75 

férfi 3,13 3,70 4,08 

Összes 2,91 3,53 4,00 
 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 3,79 2,70 2,54 2,44 

férfi 4,15 3,30 3,19 2,78 

Összes 4,07 3,18 3,05 2,71 
 
A nők 49%-a és a férfiak 52%-a -félórán belül ér be a munkahelyére. 
 

16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

Utazás munkahelyre 
  
 neme Nem vonatkozik Félórán belül Egy órán belül Egy órán túl 

 nő 1,6% 49,2% 49,2%  
  férfi 13,6% 51,6% 28,1% 5,0% 
összes 3,2% 11,0% 51,1% 32,6% 
 
 
A nők leginkább busszal, villamossal közlekednek (68%), a férfiak autóval (53%). Második 
helyen áll a férfiak esetében a busz, villamos (28%), a nők esetében az autó (24%). A férfiak 
15%-a, és a nők 14%-a biciklivel közlekedik. 
 

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 24 53 
biciklivel 14 15 
motorbiciklivel 0 6 
gyalog 11 14 
busszal, villamossal 68 28 
céges busszal 2 8 
vonattal 5 4 
otthon dolgozik 0 1 
 
A nők 74,6%-a és a férfiak 61%-a elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem azok 
túlterheltnek érzik magukat, arányuk nagyon magas, 24% a nők, és 36% a férfiak esetében.. A 
férfiak 1,7%-a és a nők  2,7%-a százalék körüli aránya szeretne többet dolgozni, ha lehetne. 
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18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 74,6% 61,3% 64,2% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 23,8% 36,0% 33,3% 

 

többet szeretnék dolgozni 1,6% 2,7% 2,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nőknek a többi ágazathoz képest aránylag kis hányada – 25%-a – tartja nagyon fontosnak a 
jó munkatársakat. A férfiak esetében ez az arány magasabb, 35%. Ha együtt nézzük a nagyon 
fontos és a fontos választ adókat, akkor már jobb a helyzet: a nők 58%-a és a férfiak  
háromnegyede adott ilyen választ.  
Elenyésző azonban azok aránya, akik egyáltalán nem tarják fontosnak a jó munkatársakat (a 
nők 5%-a és a férfiak 1,4%-a).  
 

19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
5,1% 1,4% 2,1% 

2 - Nem fontos 
6,8% 4,1% 4,6% 

3 - Közepesen fontos 
30,5% 15,3% 18,5% 

4 - Fontos 
32,2% 26,6% 27,8% 

5 - Nagyon fontos 
25,4% 48,6% 43,8% 

 

8 - Nem vonatkozik  4,1% 3,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságot a nők 41%-a és a férfiaknak  pedig csak 28%-a tartja nagyon 
fontosnak, illetve fontosnak.  
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes 

 A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
4,9% 16,4% 13,9% 

2 - Nem fontos 
18,0% 8,2% 10,4% 

3 - Közepesen fontos 
36,1% 26,0% 28,2% 

4 - Fontos 
26,2% 19,2% 20,7% 

5 - Nagyon fontos 
14,8% 25,6% 23,2% 

 

8 - Nem vonatkozik  4,6% 3,6% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt az ágazatban dolgozók nők kis hányada - 19%-a – tartja nagyon 
fontosnak. Ennél magasabb a rugalmas munkaidőt fontosnak tartó férfiak hányada (35%).  
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21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
24,6% 19,9% 20,9% 

2 - Nem fontos 
15,8% 11,3% 12,2% 

3 - Közepesen fontos 
22,8% 15,4% 16,9% 

4 - Fontos 
17,5% 14,5% 15,1% 

5 - Nagyon fontos 
19,3% 35,3% 32,0% 

 

8 - Nem vonatkozik  3,6% 2,9% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét a nők 18%-a és a férfiak 26%-a  tartja nagyon fontosnak. A nők 
29%-a és a férfiak 23%-a viszont egyáltalán nem tartja fontosnak a továbbképzés lehetőségét. 
 

22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
29,1% 23,4% 24,5% 

2 - Nem fontos 
21,8% 19,7% 20,1% 

3 - Közepesen fontos 
20,0% 10,6% 12,5% 

4 - Fontos 
10,9% 15,1% 14,3% 

5 - Nagyon fontos 
18,2% 25,7% 24,2% 

 

8 - Nem vonatkozik  5,5% 4,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A többi ágazattól teljesen eltérő módon a munka és családi élet összeegyeztetését a férfiak 
jóval nagyobb hányadban értékelték nagyon fontosnak (47%), miközben a nőknek pusztán 
22%-a jelölte nagyon fontosnak, de azért a nők is inkább tartják nagyon fontosnak, mint 
egyáltalán nem fontosnak (20%). 
 

23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

 Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
20,3% 5,9% 9,0% 

2 - Nem fontos 
13,6% 10,9% 11,5% 

3 - Közepesen fontos 
25,4% 17,7% 19,4% 

4 - Fontos 
18,6% 17,3% 17,6% 

5 - Nagyon fontos 
22,0% 46,8% 41,6% 

 

8 - Nem vonatkozik  1,4% 1,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők mindössze 21%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte nagyon fontos. A 
férfiak esetében ez az arány kissé nagyobb (23%). A nők 25%, férfiak 31% szerint viszont 
egyáltalán nem fontos ez az intézmény.  
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24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

 Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1- Egyáltalán nem fontos 
25,0% 30,9% 29,9% 

2 - Nem fontos 
16,7% 10,0% 11,2% 

3 - Közepesen fontos 
2,1% 10,9% 9,3% 

4 - Fontos 
8,3% 10,9% 10,4% 

5 - Nagyon fontos 
20,8% 22,7% 22,4% 

 

8 - Nem vonatkozik 
27,1% 14,5% 16,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 

5. Bér- és jövedelem 

Az ágazati adatbázisban szereplő adatok alapján a nők bruttó bére 23%-kal, a nettó bére 
20,9%-kal magasabb, mint a férfiaké. Az építőiparban a bérrés a nők bére javára valósul meg.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 174764 122886 
férfi 142013 101614 
Összes 149960 106709 
Bérrés,% -23% -20,9% 
 
Az érettségivel rendelkezők bérrése 9,5%.  
 

26. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 93871 
férfi 103697 

Érettségi Bérrés,% 9,5% 
Megjegyzés: Csak azokat a kategóriákat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A költségtérítések leggyakoribb eleme a nők esetébe a jutalom (71%), a férfiak körében 
viszont a túlórapótlék (30%). 
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27. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszak pótlékot 
kapott 

Túlóra pótlékot 
kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 0 6% 71% 0% 

férfi 16% 30% 28% 4% 

Összes 13% 25% 38% 0% 
 

neme 
Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év végi jutalom 13. havi bér 

nő 2% 5% 0% 67% 14% 

férfi 1% 8% 5% 26% 16% 

Összes 1% 7% 4% 35% 15% 
Vitathatatlanul a legnépszerűbb béren kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás (a nők 71%-a, a 
férfiak 52%-a kapja), ezt követi a nők esetében a ruhapénz (48%) és a férfiak esetében a 
vállalati kocsi (30%). Számottevő nemek szerinti különbség a férfiak javára a mobil telefon és 
a vállalati kocsi, km pénz esetében van.  
 

28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
osztalék részesedés részvényjuttatás 

nő 2% 2% 0% 

férfi 4% 0% 0% 

Összes 3% 1% 0% 
 

neme 
egyéb vállalati kocsi, 

km pénz 
önkéntes 

egészségbiztosítás 
önkéntes 

nyugdíjbiztosítás 

nő 6% 10% 14% 17% 

férfi 17% 30% 14% 21% 

Összes 15% 25% 14% 20% 
 

neme 
mobiltelefon otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 

nő 11% 3% 32% 71% 

férfi 24% 3% 17% 52% 

Összes 21% 3% 20% 57% 
 

neme 
számítógép uszodabérlet tandíj- 

hozzájárulás ruhapénz 

nő 6% 0% 2% 48% 

férfi 4% 0% 3% 16% 

Összes 5% 0% 2% 23% 
A nők 100%-a, a férfiaknak viszont csak 92%-a időben kapta meg munkabérét. 
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KERESKEDELEM ÉS JÁRMŰJAVÍTÁS 
 
A BérBarométer adatbázis kérdőívét 864 fő kereskedelemben és járműjavítás ágazatban 
dolgozó töltötte ki, közöttük 579 nő (66,4%) és 292 férfi (33,5%)  
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
A kereskedelemben dolgozó nők 88%-a (495 fő), a férfiaknak pedig 92%-a (262 fő) a 
versenyszektorban dolgozik.     
 
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

versenyszférában 88,0% 92,3% 89,5% 
közszférában 9,0% 5,2% 7,7% 

 

non-profit szektorban 3,0% 2,4% 2,8% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A kereskedelemben dolgozó felmértek fele fizikai dolgozó. A nők 31%-a, a férfiaknak csupán 
14%-a szellemi, adminisztrációs munkakörben dolgozik. A nők aránya a szellemi 
adminisztratív munkakörökben, a kereskedelemben több mint kétszerese a férfiakénak.  
A kereskedelemben dolgozó nőknek viszont csak 12,7%-a, a férfiaknak viszont 21,5%-a tölt 
be vezetői posztot.  A BérBarométer mintája alapján megállapítható, hogy a 
kereskedelemben dolgozó férfi vezetők aránya több mint másfélszerese a női vezetők 
arányának.  
 
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 46,3% 55,4% 49,3% 
szellemi, adminisztratív 31,0% 14,2% 25,3% 
vezető 12,7% 21,5% 15,6% 

 

egyéb 10,1% 9,0% 9,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők 78%-a és a férfiak 55,6%-a ipari  foglalkozással 
rendelkezik. A férfiak egy jelentős csoportja - 16%-a - gépkezelő, összeszerelő vagy 
járművezető. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként 
neme összes  FEOR 

nő férfi  
 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti 

gazdasági, vezetők 5,7% 6,5% 6,0% 
  Felsőfokú képzettség önálló  

alkalmazását igénylő foglalkozások 4,3% 4,5% 4,4% 
  Egyéb, felsőfokú  

vagy  
középfokú képzettséget igénylő  
foglalkozások 

12,1% 6,2% 10,1% 

  Irodai és  
ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 

13,5% 1,4% 9,4% 

  Szolgáltatási jellegű foglalkozások 60,4% 51,0% 57,2% 
  Ipari és  

építőipari foglalkozások 1,2% 21,9% 8,2% 
  Gépkezelők, összeszerelők,  

járművezetők 
 

5,1% 1,7% 
  Szakképzettséget nem igénylő  

(egyszerű) foglalkozások 1,7% 3,1% 2,2% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. Ezeket a fenti táblázatban 
kivastagítottuk. 
 
A Bérbarométer adatbázisban a kereskedelemben dolgozók mintájának  korcsoportonkénti 
szerinti megoszlása egyenletes. A 30-39 éves –legaktívabb korosztály teszi ki a minta 
csaknem egyharmadát. 56 év feletti a nők 4,5%-a és a férfiaknak 5,8%-a. 
Az ágazatban dolgozó nők döntően érettségizettek, illetve szakmunkásképzőt végzettek A 
felsőfokú végzettséggel rendelkező nők aránya meghaladja a vezetői posztot betöltő nők 
arányát. Feltételezhetően minden vezetői posztot betöltő nő felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik a kereskedelemben. 
A férfiak döntően – bár kisebb arányban, mint a nők – érettségizettek; illetve 
szakmunkásképzőt végeztek. 
Feltételezhetően nem minden vezető posztot betöltő férfi rendelkezik felsőfokú végzettséggel 
a kereskedelemben.  
Az ágazatban a nők 2,5%-a, a férfiaknak pedig 3,4%-a vallotta magát romának. A nők 1,1%-a 
román kisebbséghez tartozik. 
A férfiak nagyobb hányada házas (59,8%), mint a nőké (53,8%).  Mindkét nem esetében 
nagyon magas az egyedülállók aránya: 33% a férfiaknál és 26,9% a nőknél.  
 

4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes 

 Családi állapot 
nő férfi  

 
házas 53,8% 59,8% 55,8% 

 
özvegy 3,8% 1,4% 3,0% 

 
elvált 15,5% 5,8% 12,2% 

 

 
egyedülálló 26,9% 33,0% 29,0% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A felmérésben szereplő és az ágazatban dolgozó nők több mint a fele – 54,6%-a (316 fő) 
gyermekével él egy háztartásban, a férfiaknak viszont csak 47,8%-a (139 fő).  
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Meglepően magas azoknak a férfiaknak és nőknek az aránya, akik szüleikkel élnek egy 
háztartásban. A nők 25,4%-a, a férfiaknak csaknem 27%-a él a szülőkkel!    
 
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 62% 61% 
gyermekkel 54,6% 47,8% 

unokával 1,7% 0,7% 
szülőkkel 25,4% 27% 

nagyszülőkkel 4,3% 2,7% 
egyedül 7,8% 8,2% 

nem családtagokkal 0,9% 1,7% 
testvérrel 5,9% 8,9% 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
A nők 76%-ának és a férfiak 82%-ának van gyermeke.  Az elvált nők között a gyermekesek 
aránya (92%). Az egyedülállók közül a nők 7%-a vállalt gyermeket.  
 
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
Családi állapot neme 

  
 Van-e gyereke 
  Házas Özvegy Elvált Egyedülálló 

nő  
 

 
Nincs 9,0% 10,0% 11,4% 91,0% 

     
Van 91,0% 90,0% 88,6% 9,0% 

   
Összes 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

férfi   
Nincs 16,2% 25,0% 23,5% 94,4% 

     
Van 83,8% 75,0% 76,5% 5,6% 

   
Összes 

 
100,0% 

 
100,0% 100,0% 100,0% 

 
A kereskedelemben és a járműjavításban dolgozó nők és férfiak Magyarországon – csekély, 7 
% körüli kivétellel - határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkeznek. 
Az ágazatban a nők 29%-a (!) és a férfiak 27,7%-a minimálbért kap.  
A kereskedelemben és járműjavításban a szakszervezeti tagság 22%-os, azaz a 870 választ 
adóból 190 szakszervezeti tag.  Megdöbbentő a nők és a férfiak közötti különbség ezen a 
téren. Míg a nők 28%-a (163 fő) vallotta magát szakszervezeti tagnak, a férfiaknak mindössze 
9,3%-a (27 fő).    
A 870 választ adóból 40 nő (6,9%) és 10 férfi (3,4%) szakszervezeti tisztségviselő. A női 
szakszervezeti tisztségviselők aránya kétszerese a férfiakénak (6,9% szemben a 3,4%-kal), 
ugyanakkor a női szakszervezeti tagok aránya háromszorosa a férfiak arányának (28,2% 
szemben a férfiak 9,3%-ával.) (Megjegyezzük, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton 
keresztül került lekérdezésre.) 
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1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek.  
Az ágazatra a leginkább a mikro-vállalati méret a jellemző, 10 fősnél kisebb cégnél illetve 
önfoglalkoztatóként dolgozik a felmértek 36,3%-a. 0-50 fős kisvállalatnál dolgozik az 
adatbázisban szereplők háromnegyede. 
A kollektív szerződések által lefedett munkahelyek 40%-át az 50-250 fős középvállalatoknál, 
egyharmadát pedig a kisvállalatoknál találjuk.  
 

7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés  Vállalatánál foglalkoztatottak száma 
  nincs van 
  

tíznél kevesebb 44,3% 6,4% 
  

10-20 16,4% 9,2% 
  

20-50 11,8% 15,9% 
  

50-100 5,2% 19,8% 
  

100-250 6,1% 19,8% 
  

250-500 0,9% 8,8% 
  

500-1000 2,4% 4,9% 
  

1000-2000 2,2% 9,5% 
  

2000-5000 0,4% 2,1% 
  

5000-nél több 1,1% 3,5% 
 
összes 

 
100,0% 100,0% 

 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 10-nél kevesebb főt foglalkoztató boltokban. 
A szakszervezeti képviselet 20%-a az 50-100 fős középvállalatoknál koncentrálódik.   

Üzemi tanácsok jelenlétéről a válaszadóknak mindössze egyharmada számolt be. Ez összefügg azzal, 
hogy ágazatot kis vállalati egységek dominálják.  Üzemi tanácsok is leginkább abban a vállalati 
körben vannak, ahol szakszervezetek (50-250 fős közepes méretű cégek).  

Ahol van vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is érzékelhető a vállalati 
vezetésre, legalábbis a dolgozók így látják. Az 50-250 fős vállalatnál dolgozik a 
szakszervezeteknek a vállalatvezetésre kifejtett hatásával elégedett munkavállalók közel fele.   
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8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

tíznél kevesebb 1,6% 1,7% 
 
10-20 5,6% 1,7% 
 
20-50 14,0% 9,2% 
 
50-100 20,4% 28,3% 
 
100-250 19,6% 17,5% 
 
250-500 10,4% 16,7% 
 
500-1000 7,2% 9,2% 
 
1000-2000 13,6% 6,7% 
 
2000-5000 2,0% 2,5% 
 
5000-nél több 5,2% 5,8% 
 
Összes 100% 100% 
 
 
Az elbocsátások a választ adók vállalatainak 41%-át érintették, a legkisebb biztonságban a 10-
50 fős kisvállalatok dolgozói érezhették magukat, a legnagyobban a nagyvállalatokéi.       

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők csaknem 60%-a, a férfiak valamivel több, mint 50 %-a nem volt munka nélkül három 
hónapnál hosszabb időre. A nők kevesebbszer voltak munka nélkül, mint a férfiak. 

 
9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes  Hányszor volt munka nélkül  
(legalább három hónapig) nő férfi  

 
0 58,4% 52,3% 56,3% 
 
1 31,6% 31,2% 31,5% 
 
2 8,4% 10,5% 9,1% 
 
3 1,4% 3,4% 2,1% 

 

 
4 0,2% 1,5% 0,7% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

A legtöbben a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) keresztül próbálnak munkát 
keresni, de sokan böngészik az újságok apróhirdetéseit is. A relatíve új eszköz, az internet is már 
erőteljesen jelen van az álláskeresésben, különösen, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való 
keresést is. Sokan – különösen a nők – a munkaügyi központhoz fordulnak. Elenyésző a magán-és 
idény munkaközvetítők igénybevétele.  
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10. sz. táblázat Álláskeresés módozatai 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 74% 70% 
Interneten keresztül 33% 38% 
Munkaügyi központhoz fordul 49% 38% 
Vállalati honlapokon keres 9,5% 12% 
Újságokban keres 65% 62% 
Szaklapokban keres 12% 12% 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 4% 5% 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0,7% 0,3% 
Önéletrajzot küld 18% 12% 
Telefonon próbálkozik 18% 16% 

3. Foglalkoztathatósági szempontok a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. Mind a férfiak, mind a nők döntő többségének 
csak egy munkaköre volt. A nők ugyanakkor valamivel nagyobb hányadának, 33%-ának volt 
egynél több munkaköre, mint a férfiaknak (28,3%). A nők ebben az esetben kissé 
rugalmasabbnak bizonyultak, mint a férfiak. 
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 67,7% 71,7% 69,1% 

2 18,4% 15,7% 17,5% 

3 8,4% 8,4% 8,4% 

4 2,7% 1,7% 2,4% 

5 1,4% 0,7% 1,2% 

6 0,2% 0,7% 0,4% 

8 0,5% 0,3% 0,5% 

 

9 0,2% 0,3% 0,2% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az ágazatban dolgozóknak csak nagyon kis hányada – 16,6 %-a - vesz részt valamilyen 
oktatásban, a nőknek kissé – 3,3 százalékponttal - nagyobb hányada, mint a férfiaknak.    
Valamivel jobb a helyzet, ha az nézzük, hogy az ágazatban dolgozók szereztek-e valamilyen 
egyéb képesítést.  A nők és a férfiak 45-45%-a szerzett ilyet.  
Ha a mélyebbre ásunk, látjuk, hogy minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, 
annál nagyobb az esélye más képesítés szerzésére.  
A képesítések a nők felénél nem javították az esélyeket. A férfiak esetében ez az arány kisebb. 
A kereskedelemben és a járműjavító szolgáltatásoknál a fizetésemelésre a férfiak esetében 
hatott a legkevésbé az új képesítés megszerzése.  
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12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 50,9% 44,6% 48,9% 
igen, fizetésemelést kaptam 

8,1% 4,9% 7,1% 

igen, más munkát találtam 
21,2% 21,7% 21,3% 

 

igen, egyéb módon 19,9% 28,8% 22,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A főiskolát, egyetemet végzett nők 63%-a és a férfiak 51%-a szerzett valamilyen más 
képesítést.  
Megállapíthatjuk azt is, hogy a szakmunkásképzőt végzettek kivételével valamennyi 
kategóriába a nők nagyobb hányada szerzett egyéb képesítést.      
 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség neme 
  

Más  
képesítést  
szerzett  Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola, egyetem 

nő  nem 81,8% 69,4% 48,5% 36,8% 
    igen 18,2% 30,6% 51,5% 63,2% 
  összes 100% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 84,2% 56,0% 51,1% 48,9% 
    igen 15,8% 44,0% 48,9% 51,1% 
  összes 100% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es „nem”-et az 5-ös „nagyon”-t jelent. A nők és a férfiak esetében is a 
legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy munkájuk változatos, de 
szellemileg és fizikailag fáradtan mennek haza. A veszélyes és az egészségre ártalmas 
munkakörülményeket mindkét nem közepesnél kevésbé mérvadónak tekintette. 
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14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton 
Aggódom a 

munkahelyem 
miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 3,95 2,13 3,48 3,12 

férfi 4,01 2,15 2,76 2,83 

Összes 3,97 2,14 3,24 3,02 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 3,65 3,81 3,36 

férfi 3,65 3,56 3,24 

Összes 3,65 3,73 3,32 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,49 2,11 1,92 

férfi 3,20 2,16 2,00 

Összes 3,39 2,13 1,95 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy szorosak a 
határidők, és gyorsan kell egy feladatot elvégezni. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs 
megfelelő munka, és nem lehet megebédelni.  

 
15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,98 3,15 3,82 

férfi 2,74 3,00 3,67 

Összes 2,90 3,10 3,77 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő munka 

nő 3,68 3,11 3,21 3,10 

férfi 3,48 2,77 2,86 2,47 

Összes 3,61 3,00 3,09 2,89 
A nők 65%-a és a férfiak 68%-a félórán belül ér be a munkahelyére.  
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16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
  
  nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl 

neme  
nő 5,2% 64,9% 24,9% 5,0% 

   
férfi 5,2% 68,0% 23,7% 3,1% 

 
Összes 

 
3,2% 5,2% 66,0% 24,5% 

 
A nők elsősorban busszal, villamossal közlekednek (46%), a férfiak autóval (51%). 
  

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 27% 51% 
biciklivel 23% 16% 
motorbiciklivel 0,3% 4,8% 
busszal, villamossal 46% 25% 
vonattal 3,5% 1,4% 
gyalog 28% 22% 
céges busszal 1,4% 2% 
otthon dolgozik 1,2% 2,4% 
 
A nők 62%-a és a férfiak 63%-a elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem, azok döntően 
túlterheltnek érzik magukat. A férfiak 3%-a viszont szívesen dolgozna még többet. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 61,8% 63,4% 62,4% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 36,6% 33,4% 35,6% 

 

többet szeretnék dolgozni 1,6% 3,1% 2,1% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A jó munkatársak mind a nők (51,2%), mind a férfiak (49,1%) esetében nagyon fontosak. 
 

19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
1,1% 1,4% 1,2% 

2 - Nem fontos 
1,1% 1,4% 1,2% 

3 - Közepesen fontos 
15,7% 16,7% 16,1% 

4 - Fontos 
26,8% 29,2% 27,6% 

5 - Nagyon fontos 
51,2% 49,1% 50,5% 

 

8 - Nem vonatkozik 
4,1% 2,1% 3,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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A nők csaknem 60%-a, a férfiak 54%-a fontosnak, illetve nagyon fontosnak tartja a 
lakóhelytől való távolságot.  
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes 

 A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
5,2% 4,9% 5,1% 

2 - Nem fontos 
5,2% 8,1% 6,2% 

3 - Közepesen fontos 
27,4% 30,0% 28,3% 

4 - Fontos 
22,0% 20,8% 21,6% 

5 - Nagyon fontos 
37,0% 33,6% 35,9% 

 

8 - Nem vonatkozik 
3,2% 2,5% 3,0% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt a nők 47%-a a férfiaknak pedig 53%-a tartja fontosnak és nagyon 
fontosnak.  
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
10,5% 12,4% 11,1% 

2 - Nem fontos 
11,0% 11,3% 11,1% 

3 - Közepesen fontos 
25,9% 20,2% 24,0% 

4 - Fontos 
17,3% 23,4% 19,4% 

5 - Nagyon fontos 
29,7% 29,1% 29,5% 

 

8 - Nem vonatkozik 
5,6% 3,5% 4,9% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A továbbképzés lehetőségét a nők és a férfiak több mint egyharmada fontosnak és nagyon 
fontosnak tartja. Csaknem ugyanannyian viszont nem tartják egyáltalán fontosnak, illetve 
fontosnak ezt a szempontot! 
  

22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
17,2% 17,8% 17,4% 

2 - Nem fontos 
16,3% 13,5% 15,3% 

3 - Közepesen fontos 
24,4% 28,5% 25,8% 

4 - Fontos 
15,4% 15,7% 15,5% 

5 - Nagyon fontos 
21,0% 20,3% 20,7% 

 

8 - Nem vonatkozik 
5,8% 4,3% 5,3% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése a nők 66%-a és a férfiak csaknem 70%-a számára 
inkább fontos és nagyon fontos! 
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23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

 Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
5,3% 5,7% 5,4% 

2 - Nem fontos 
6,7% 7,4% 7,0% 

3 - Közepesen fontos 
19,0% 16,0% 18,0% 

4 - Fontos 
18,8% 25,9% 21,2% 

5 - Nagyon fontos 
47,3% 44,0% 46,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,9% 1,1% 2,3% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 34%-a és férfiak 31%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte fontos 
vagy nagyon fontos. A nők 35%-a és a férfiak 44%-a szerint viszont egyáltalán nem fontos ill. 
nem fontos ez az intézmény. Ők -úgy gondoljuk- a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati 
gyermek intézményeket tartják szükségesnek. 
 

24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

 Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
24,8% 35,2% 28,3% 

2 - Nem fontos 
11,1% 8,5% 10,2% 

3 - Közepesen fontos 
12,8% 14,9% 13,5% 

4 - Fontos 
8,2% 8,5% 8,3% 

5 - Nagyon fontos 
25,5% 22,4% 24,5% 

 

8 - Nem vonatkozik 
17,7% 10,3% 15,2% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
Az adatbázisban szereplő adatok alapján az ágazatban a férfiak bruttó és nettó bére 12% 
illetve 15%-kal magasabb, mint a nőké. A nők csaknem 30%-át, a férfiak 28%-át 
foglalkoztatják minimálbéren az ágazatban. 
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 112299 81874 

férfi 127650 96465 

Összes 117188 86580 

Bérrés,% 12 % 15%
 
A legmagasabb bérrést a felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozásoknál 
találjuk (26,%). Ugyanakkor a felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő 
foglalkozások esetén a nők bére magasabba férfiakénál, a bérrés 3,9% a nők javára.  
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26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 

 neme nettó bér 
nő 134983 

férfi 129877 
Felsőfokú képzettség  
önálló  
alkalmazását igénylő 
 foglalkozás Bérrés,% -3,9% 

nő 100971 
férfi 137073 

Egyéb,  
felsőfokú  
vagy középfokú  
képzettséget  
igénylő foglalkozások Bérrés,% 26,3% 

nő 84098 
férfi 108060 

Irodai és  
ügyviteli  
(ügyfélforgalmi) 
jellegű foglalkozások Bérrés,% 22,2% 

nő 69083 
férfi 86681 Szolgáltatási  

jellegű foglalkozások 
Bérrés,% 20,3% 

Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A kereskedelemben is megéri tanulni. Az érettségivel rendelkezők esetében a nők és férfiak 
bére közötti differencia 13,7%, viszont a főiskolai és egyetemi végzettségű nők az ágazatban 
jobban keresnek, mint a hasonló végzettségű férfiak. Esetükben a bérdifferencia 3,5 % a nők 
javára.  
 

27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 63109 
férfi 90346 

Szakmunkásképző Bérrés,% 30,1% 
nő 80727 
férfi 93579 

Érettségi Bérrés,% 13,7% 
nő 139136 
férfi 134376 

Főiskola, egyetem Bérrés,% -3,5% 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek pótlékoknak és béren kívüli juttatásoknak a férfiak 
és nők esetében a jutalom és a túlórapótlék. 
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28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott Túlórapótlékot kapott Jutalmat kapott Veszélyességi 

pótlékot kapott 

nő 20% 25% 30% 0 

férfi 16% 25% 30% 1% 

Összes 18% 25% 30% 0 
 

neme 
Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év végi jutalom 13. havi bér 

nő 2% 3% 2% 20% 13% 

férfi 0 9% 5% 23% 12% 

Összes 1% 5% 3% 21% 13% 
 
Az étkezési hozzájárulások mértéke kiemelkedő a többi béren kívüli juttatások közül. Ezt 
követi a nők esetében a tömegközlekedési bérlet, illetve a férfiak esetében a mobiltelefon. 
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 

osztalék részesedés részvény juttatás 

nő 4% 0 0 

férfi 5% 1% 1% 

Összes 4% 1% 0 
 

neme 

egyéb vállalati kocsi, 
km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítás 

 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítás 

nő 12% 7% 8% 14% 

férfi 13% 21% 11% 16% 

Összes 12% 12% 9% 15% 
 

neme 
mobiltelefon otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 

nő 11% 0 18% 63% 

férfi 25% 2% 10% 57% 

Összes 

16% 1% 15% 61% 

     

 
 
neme 

számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás ruhapénz 

nő 2% 2% 3% 9% 

férfi 5% 1% 2% 13% 

Összes 3% 2% 3% 11% 
 
Két százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg munkabérüket, a 
többieknél ez nem volt gond. 
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KERESKEDELEM ÉS JÁRMŰJAVÍTÁS 
 

Kormegoszlás nemenként

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%

nő férfi

-24 éves
25-29 éves
30-34 éves
35-39 éves
40-44 éves
45-49 éves
50-55 éves
56+ éves  

 

Iskolai végzettség nemenként

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

nő férfi

Max. 8 ált.
Szakmunkásképző

Érettségi

Főiskola, egyetem

 
 

Női arány vállalatméret szerint

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

alkalmazott nélküli 

tíznél kevesebb

10-20
20-50

50-100
100-250

250-500
500-1000

1000-2000

2000-5000

5000-nél több

 
 
 

Elbocsátások vállalatméret szerint

0%
10%
20%
30%
40%
50%

tíznél kevesebb

10-20
20-50

50-100
100-250

250-500
500-1000

1000-2000

2000-5000

5000-nél több

fős vállalat

Nem

Igen
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SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS 
 
A szállítás, raktározás, posta és távközlés ágazatból 1106 fő töltötte ki a BérBarométer 
kérdőívet, közöttük 510 nő (46%) és valamivel több, 596 férfi (54%).  A férfiak 54%-os 
részesedése a mintából érthető, az ágazat inkább „férfi” ágazatnak tekinthető, mint „nőinek”. 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A legtöbben – a nők és férfiak egyaránt – a versenyszférában dolgoznak, bár a férfiak 20%-a a 
közszférában. Az ágazatra nem jellemző a non-profit szektor jelenléte.     
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

 
versenyszférában 84,6% 79,0% 81,6% 
 
közszférában 14,0% 19,9% 17,2% 

 

 
non-profit szektorban 1,4% 1,0% 1,2% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az ágazatban dolgozók nők háromnegyede szellemi-adminisztratív munkakört tölt be. A 
férfiak csaknem fele viszont fizikai dolgozó.  A helyzet fordított a vezetői munkaköröket 
illetően. A vezetői munkaköröknek valamivel több, mint egyharmadát töltik csak be a nők, a 
férfiak a maradék kétharmadot. 
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 12,5% 46,3% 30,7% 
 
szellemi, adminisztratív 74,1% 28,8% 49,7% 
 
vezető 7,5% 11,6% 9,7% 

 

 
egyéb 5,9% 13,3% 9,9% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az ágazatban dolgozók több mint fele szolgáltatás jellegű vagy egyéb felsőfokú vagy 
középfokú végzettséget igénylő foglalkozással rendelkezik. Ha a nemi megoszlás 
szempontjából is vizsgáljuk a FEOR megoszlást, akkor megállapíthatjuk, hogy míg a nők az 
egyéb felsőfokú vagy középfokú végzettséget igénylő foglalkozással rendelkeznek, addig a 
férfiakat a szolgáltatás jellegű foglalkozások jellemzik. Irodai (ügyviteli), ügyfélforgalmi 
jellegű foglalkozások is csaknem teljes egészében a nők körében fordulnak elő. A felsőfokú 
képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások viszont jóval nagyobb hányadban 
fordulnak elő a férfiak, mint a nők körében. A gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 
csaknem teljes egészében férfiak. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
 neme összes 

  nő férfi összesen 
 

Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, 
gazdasági vezetők  4,9% 5,5% 5,2% 

 Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozásúak 
 

9,8% 14,4% 12,3% 

 Egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő 
foglalkozásúak 

41,4% 15,1% 27,2% 

 
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozásúak 23,5% 2,5% 12,2% 

 
Szolgáltatási jellegű foglalkozásúak 17,5% 35,7% 27,3% 

 
Ipari és építőipari foglalkozásúak 0,2% 4,2% 2,4% 

 
Gépkezelők, összeszerelők, 
járművezetők 1,2% 21,1% 11,9% 

 
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 1,4% 1,2% 1,3% 

 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. Ezeket a táblázatban 
kivastagítottuk. 
 
 
Az ágazatban a női munkavállalók csaknem 56%-a 40 éven felüli. A férfiak valamivel 
fiatalabbak, 53%-uk 40 éven felüli (ne felejtsük el, hogy a fizikai dolgozók döntő részét a 
férfiak teszik ki.).  A férfiak és a nők korcsoportjának megoszlását összehasonlítva 
megállapíthatjuk, hogy jelentősebb különbségeket a 30-40 évesek között (a nők 11%-a, a 
férfiak 14%-a tartozik ebbe a korcsoportba), valamint a 35-39 évesek között fedezhetünk fel 
(a nők részesedésének 15,9%-ával áll szemben a férfiak 19,5%-a).       
A nők csaknem teljes egészében legalább érettségivel vagy annál magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkeznek. A férfiak esetében jelentős a szakmunkások aránya. A főiskolát 
vagy egyetemet végzettek aránya férfiak között kissé magasabb, mint a nők között. 
A mintában a magát kisebbséghez tartozónak vallók döntően romák, a nők 1,8%-a és a férfiak 
2,7%-a vallotta magát annak. 
A nők döntő része (62%) – bár kisebb arányban, mint a férfiaké (73%) – házasságban él. A 
nők között az elváltak aránya kétszerese az elvált férfiakénak, és az özvegy nők aránya 
ötszöröse a férfiakénak.  
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4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes 

 Családi állapot 
nő férfi  

 
házas 61,9% 73,3% 68,0% 
 
özvegy 4,3% 0,8% 2,4% 
 
elvált 16,3% 8,1% 11,9% 

 

 
egyedülálló 17,5% 17,8% 17,7% 

összes  
100,0% 

 
100,0% 100,0% 

 
Bár a mintában magas az egyedülálló és elvált nők aránya, egyedül viszont mind a férfiaknak, 
mind a nőknek csupán 8%-a él. Döntően a gyermekükkel élnek együtt (mindkét nem esetében 
61%). A nők 20% és a férfiak 21%-a a szülőkkel együtt.  
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 66% 77% 
gyermekkel 61% 61% 
unokával 2% 2% 

szülőkkel 20% 22% 
nagyszülőkkel 2% 1% 

egyedül 8% 8% 
nem családtagokkal 0,% 0,5 % 

testvérrel 3% 5% 
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
 A nők és csaknem és a férfiak valamivel több, mint 90%-ának van gyermeke. Az egyedülálló 
nők csaknem 7 %-a nevel gyermeket, szemben a hasonló helyzetben lévő férfiak 3%-ával.  Ez 
szintén nagyon magas arány. 
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
Családi állapot neme 

  
 Van-e gyereke 
  Házas Özvegy Elvált Egyedülálló 

nő   
Nincs 11,5% 19,0% 11,1% 93,4% 

     
Van 88,5% 81,0% 88,9% 6,6% 

   
Összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

férfi   
Nincs 8,5% 

 
8,7% 96,9% 

     
Van 91,5% 100,0% 91,3% 3,1% 

   
Összes 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Az ágazatban a határozatlan idejű munkaviszony dominál, a nők 96 és a férfiak 95%-a 
dolgozik ilyen munkaviszonyban.   
Az ágazatban a nők 3,7%-a és a férfiak 4,7%-a minimálbért kap. 
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A mintában szereplő, az ágazatban dolgozó nők 64,5%-a és a férfiak 61%-a szakszervezeti 
tag. Közülük a nők 21%-a és a férfiak 15%-a szakszervezeti tisztségviselő.  
(Megjegyezzük, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton keresztül került lekérdezésre, ezért a 
szakszervezeti tagok szükségszerűen túlreprezentáltak.). 
 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak az intézményeknek, vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a 
válaszadóink dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy 
véljük, hogy itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
A szállítás, raktározás, távközlés és posta ágazatban felmértek 64%-a a nagyvállalatoknál 
dolgozik, közülük is 34% az 5000 fősnél nagyobb vállalati szférában. A KKV-k mindössze 
36%-kal képviseltetik magukat, a kisvállalatok pedig csak 13%-kal.  
A kollektív szerződések meglétével kapcsolatban az összes pozitív választ adó 38%-a (370 fő) 
az 5000 fősnél nagyobb vállalati szférában működik. A pozitív választ adók 35%-a (267 fő) a 
100-500 fős vállalatoknál dolgozik.  
 

7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés  Vállalatánál foglalkoztatottak száma 
  nincs van 
 tíznél kevesebb 25,4% 1,4% 
  10-20 11,3% 2,6% 
  20-50 11,3% 5,3% 
  50-100 4,2% 7,6% 
  100-250 12,7% 15,5% 
  250-500 18,3% 12,6% 
  500-1000 2,8% 7,4% 
  1000-2000 4,2% 5,5% 
  2000-5000  4,4% 
 5000-nél több  37,6% 
   

Összes 100,0% 100,0% 
   
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb a 2000-5000 fős intézményeknél.  
A szakszervezeti képviselet 38%-a és a szakszervezeti befolyásra igennel szavazók csaknem 
41%-az 5000 fősnél nagyobb vállalati szférában koncentrálódik.. Arra a kérdésre, hogy van-e 
a szakszervezetnek vállalatánál hatása a vezetésre az ágazatnál dolgozó összes felmért 
személy 76%-a válaszolt igennel. Az ágazatban a szakszervezeteknek a döntéshozásra 
kifejtett befolyásolási képessége jelentős. A legtöbb igennel válaszoló az 5000 fősnél nagyobb 
vállalati szférában dolgozik, de jelentős a számuk és arányuk a 100-500 fős vállalatoknál is.  
Az ágazatban dolgozók és a kérdésre választ adó 1073 fő 88%-a válaszolt pozitívan arra a 
kérdésre, hogy vállalatánál működik-e üzemi tanács? Mindössze 103 olyan választ kaptunk, 
amely szerint a vállalatnál nincs üzemi tanács. Az üzemi tanács jelenléte kötelező az 50 fősnél 
nagyobb vállalatoknál. 46 nemmel válaszoló – a nemmel válaszolók 45%-a és az összes 
választ adó 4,2%-a -  50 fősnél nagyobb vállalatnál dolgozik 
 



419 

8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

tíznél kevesebb 1,0% 1,1% 

10-20 2,5% 2,5% 

20-50 4,8% 3,8% 

50-100 6,9% 7,3% 

100-250 15,9% 13,1% 

250-500 13,7% 14,5% 

500-1000 7,6% 7,2% 

1000-2000 5,3% 5,1% 

2000-5000 4,4% 4,2% 
 
5000-nél több 37,8% 41,1% 

 
Összes 100,0% 100,0% 

A szállítás, raktározás, távközlés és posta ágazatot jelentős elbocsátások jellemezték. Az 
ágazatban dolgozók csaknem 70%-a igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy vállalatánál 
voltak-e elbocsátások az elmúlt időszakban? Különösen a nagyvállalati – 5000-en felüli (az 
összes igennel válaszoló 35,5%-a), illetve a 100-250 fős középvállalati (az összes igennel 
válaszoló 16,6%-a ) szektor volt érintett az elbocsátásokban. 
   

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
Az összes választ adó 78%-a (a nők 81%-a és a férfiak 75%-a)  nem volt munkanélküli. A 
nők 15,9%-a és a férfiak 16,8%-a egy alkalommal volt munkanélküli. Elenyésző azok száma, 
akik két vagy annál több alkalommal maradtak munka nélkül.  
 

9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 
neme összes  Hányszor volt munka nélkül 

 (legalább három hónapig) nő férfi  
 
0 81,1% 75,2% 77,8% 
1 15,9% 16,8% 16,4% 
2 1,5% 5,4% 3,7% 
3 1,0% 2,0% 1,6% 

 

4 0,5% 0,4% 0,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Mind a nők, mind a férfiak esetében az álláskeresés fő formája a családok, ismerősök 
megkérdezése és az újsághirdetések. Az álláskeresők többsége ezt a két módszert alkalmazza. 
Jelentős – bár az álláskeresőknek kevesebb, mint a fele folyamodik a munkaügyi központ 
felkereséséhez és az internethez.  
A fennmaradó többi módszert az álláskeresők nagyságrendileg kisebb hányada alkalmazza. 
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A férfiak és nők álláskeresési szokásai nagyjából megegyeznek. Kis különbségek vannak, így 
pl. a férfiak bátrabbak a telefonos álláskeresésben, a nők viszont inkább küldenek 
önéletrajzot. A nők kevésbé böngészik a szaklapokat, inkább magán munkaerő-közvetítőhöz 
fordulnak, a férfiak fordítva.   
   

10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 69% 66% 
Interneten keresztül 45% 42% 
Munkaügyi központhoz fordul 48% 46% 
Vállalati honlapokon keres 25% 22% 
Újságokban keres 51% 52% 
Szaklapokban keres 5% 5% 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 6% 4% 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0,4% 0,3% 
Önéletrajzot küld 20% 14% 
Telefonon próbálkozik 15% 21% 
Másként 1,3% 2,9% 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit.  
Az ágazatban működő vállalatok meglehetősen rugalmasan kezelik a belső munkaerőmozgást, 
hiszen a nők több mint háromnegyedének, a férfiak 57%-nak egynél több munkaköre is volt 
az adott vállalatnál. Az ágazatnál dolgozó nők rugalmasabbnak bizonyulnak, mint a férfiak.   
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes Hány munkaköre volt  

nő férfi  
  

1 24% 43% 34% 
  2 24% 26% 25% 
  3 20% 17% 18% 
  4 13% 7% 10% 
  5 9% 4% 6% 
 6 4% 2% 3% 
 7 6% 2% 4% 

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Az új képesítések nem egyértelműen javították a munkavállalók helyzetét az ágazatban. A 
nők 40%-ának és a férfiak 38%-ának nem változott a helyzete. A férfiak 30%-a más munkát 
talált, a nőknek viszont mindössze 16%-a. Nagyon alacsony azon férfiaknak az aránya, akik 
fizetésemelést kaptak (9%).   
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12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 40,1% 38,1% 39,0% 
igen, fizetésemelést kaptam 

14,0% 8,9% 11,2% 

igen, más munkát találtam 
15,8% 29,6% 23,3% 

 

igen, egyéb módon 30,0% 23,5% 26,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Az ágazatban dolgozó összes válaszolónak mindössze 27%-a vesz rész jelenleg valamilyen 
oktatásban, a férfiak és a nők nagyjából azonos arányban.   
Egyéb képesítést a 8. általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkező nők 60% körüli 
hányada szerzett. A férfiaknak kissé nagyobb hányada – egyharmada – szerzett újabb 
képesítést, beleértve a csupán 8. osztályt végzetteket is.  
 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 
Más  
képesítést  
szerzett 

Iskolai végzettség 

    
Max. 
8 ált. Szakmunkás Érettségi Főiskola, 

 egyetem 
nő  nem 46,2% 40,0% 38,3% 37,6% 
    igen 53,8% 60,0% 61,7% 62,4% 
       
férfi  nem 33,3% 33,6% 34,0% 36,2% 
    igen 66,7% 66,4% 66,0% 63,8% 
       

 
 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es nemet az 5-ös igent jelent.  
A közlekedés, raktározás, távközlés és posta ágazatban mind a férfiak, mind a nők általában 
egyetértenek azzal, hogy munkájuk változatos, és ebből következően egyáltalán nem értenek 
egyet azzal, hogy munkájuk monoton.. Közepesen aggódnak munkahelyeikért.    
Többé-kevésbé maguk szervezik teendőiket. Munkakörük közepesen stresszes. Szellemileg 
fáradtabban mennek haza, mint fizikailag. Általában nem értenek azonban egyet azokkal az 
állításokkal, hogy egészségre ártalmasak vagy veszélyesek a munkakörülményeik. 
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14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként, % 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 4,16 1,91 3,65 2,86 

férfi 4,13 1,93 3,22 2,39 

Összes 4,14 1,92 3,42 2,61 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 3,02 3,94 3,28 

férfi 3,16 3,73 3,09 

Összes 3,09 3,83 3,17 
 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,68 2,01 2,06 

férfi 3,60 2,27 2,99 

Összes 3,64 2,15 2,57 
 
Általában nem gond sem a nők, sem a férfiak számára az, hogy a főnök megváltoztatja a 
munkaidőt vagy, hogy nem tudnak ebédelni. A nők és a férfiak is többnyire egyetértenek 
azzal, hogy szorosak a határidők. 
 

15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 3,23 3,31 3,90 

férfi 3,12 3,19 3,81 

Összes 3,17 3,25 3,85 
 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 4,06 3,09 3,27 3,93 

férfi 4,26 2,98 3,16 3,75 

Összes 4,16 3,03 3,21 3,83 
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A nők csaknem 57%-a félórán belül eléri a munkahelyét, a férfiak esetében ez az arány 
csupán 52%. Félórán túl, egy órán belül a nők 33%-a utazik, a férfiaknak pedig 33%-a. Azaz 
a nők 90% és a férfiak csaknem 85 %-ának nem kell egy óránál többet közlekednie a 
munkahelyére. 
 

16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

Utazás munkahelyre 
  
  Nem vonatkozik Félórán belül Egy órán belül Egy órán túl 

neme  
nő 1,8% 56,6% 32,9% 8,7% 

   
férfi 4,1% 51,9% 32,6% 11,5% 

     
 
A nők 56%-a, a férfiaknak pedig csak 38%-a utazik busszal, villamossal a munkahelyérre. 
Ugyanakkor a férfiak 31%-a, a nőknek pedig csak 17%-a vesz igénybe autót a munkába 
járáshoz. 

 
17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 

  nő férfi 
autóval 17% 32% 
biciklivel 18% 24% 
motorbiciklivel 0,8% 3,4% 
gyalog 24% 18% 
busszal, villamossal 56% 38% 
céges busszal 1,4% 2,7% 
vonattal 18% 27% 
otthon dolgozik 0,2% 0,3% 
 
A nők és a férfiak 70%-a elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem azok inkább 
túlterheltnek érzik magukat. Mindössze a férfiak 3,4%-a és a nők  2,6%-a százaléka szeretne 
többet dolgozni, ha lehetne. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 70,5% 69,4% 69,9% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 27,0% 27,2% 27,1% 

 

többet szeretnék dolgozni 2,6% 3,4% 3,0% 
 
 
A nőknek és a férfiaknak egyaránt háromnegyede nagyon fontosnak illetve fontosnak tartja 
azt, hogy jó munkatársaik legyenek.  
Elenyésző azok aránya, akik egyáltalán nem tarják fontosnak a jó munkatársakat. 
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19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
0,8% 2,3% 1,6% 

2 - Nem fontos 
1,8% 0,9% 1,3% 

3 - Közepesen fontos 
16,2% 19,5% 18,0% 

4 - Fontos 
31,5% 33,4% 32,5% 

5 - Nagyon fontos 
43,6% 42,4% 43,0% 

 

8 - Nem vonatkozik 
6,1% 1,6% 3,7% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A lakóhelytől való távolságot a nők 53%-a és a férfiaknak  pedig csak 41%-a tartja nagyon 
fontosnak, illetve fontosnak.  
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes 

 A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
4,2% 6,3% 5,3% 

2 - Nem fontos 
3,4% 4,9% 4,2% 

3 - Közepesen fontos 
34,7% 44,6% 40,0% 

4 - Fontos 
21,0% 16,3% 18,5% 

5 - Nagyon fontos 
32,1% 25,8% 28,7% 

 

8 - Nem vonatkozik 
4,6% 1,9% 3,2% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt az ágazatban dolgozók relatíve kis hányada, a nők 18%-a és a  férfiak 
15%-a tartja nagyon fontosnak, illetve fontosnak.  
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
9,0% 13,2% 11,3% 

2 - Nem fontos 
12,3% 11,3% 11,7% 

3 - Közepesen fontos 
32,3% 36,3% 34,4% 

4 - Fontos 
14,9% 16,4% 15,7% 

5 - Nagyon fontos 
22,9% 18,5% 20,5% 

 

8 - Nem vonatkozik 
8,6% 4,4% 6,3% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét a nők 45%-a és a férfiak 38%-a  tartja nagyon fontosnak illetve 
fontosnak. Figyelmeztető jel viszont az, hogy a nők 23%-a és a férfiak 25%-a  egyáltalán 
illetve általában nem tartja fontosnak a továbbképzés lehetőségét. 
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22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
7,5% 12,5% 10,2% 

2 - Nem fontos 
15,3% 12,9% 14,0% 

3 - Közepesen fontos 
27,7% 33,7% 30,9% 

4 - Fontos 
17,9% 18,2% 18,1% 

5 - Nagyon fontos 
27,1% 19,4% 23,0% 

 

8 - Nem vonatkozik 
4,5% 3,4% 3,9% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése elsősorban a nők számára kiemelkedő fontosságú 
(56%), de a férfiak is inkább tartják nagyon fontosnak (52%), mint egyáltalán nem fontosnak 
(11,2%). 
 

 
23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 

neme összes 
 Családi élet és munka összeegyeztetése 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 

6,9% 11,2% 9,2% 
2 - Nem fontos 

8,9% 8,9% 8,9% 
3 - Közepesen fontos 

24,2% 24,4% 24,3% 
4 - Fontos 

16,9% 19,8% 18,5% 
5 - Nagyon fontos 

38,7% 32,1% 35,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 
4,4% 3,5% 3,9% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 28% és a férfiak csaknem 30%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte 
nagyon fontos, 40%-uk szerint viszont nem, illetve egyáltalán nem fontos ez az intézmény.  
 

24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

 Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1- Egyáltalán nem fontos 
22,7% 28,2% 25,7% 

2 - Nem fontos 
16,7% 14,6% 15,6% 

3 - Közepesen fontos 
16,7% 16,7% 16,7% 

4 - Fontos 
8,9% 12,4% 10,8% 

5 - Nagyon fontos 
19,2% 17,4% 18,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 
15,9% 10,7% 13,1% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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5. Bér- és jövedelem 
 
Az ágazati adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 21%-kal, a nettó bére 
16%-kal magasabb, mint a nőké.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér Nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 157135 105981 
férfi 198255 125993 
Összes 178759 116674 
Bérrés,% 21% 16% 
 
A bérrés 40% az érdekképviseleti és gazdasági vezetők és 44% az irodai és ügyviteli 
(ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások esetén. A legkisebb a férfiak és nők bére közötti 
differencia – 4% - a felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások és a 
szolgáltatás jellegű foglalkozások (5%) kategóriájában. 
 

26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként. 
 neme nettó bér 

nő 128481 
férfi 213720 Érdekképviseleti vezetők,  

gazdasági vezetők 
Bérrés 40% 

nő 187163 

férfi 194041 
Felsőfokú képzettség 
 önálló alkalmazását 
 igénylő foglalkozások 

Bérrés 4% 

nő 105264 

férfi 123231 
Egyéb, felsőfokú 
 vagy középfokú  
képzettséget igénylő foglalkozás 

Bérrés 15% 

 Nő 82130 

Férfi 147525 
Irodai és ügyviteli 
 (ügyfélforgalmi) jellegű  
foglalkozások 

Bérrés 44% 

 Nő 86132 

Férfi 90406 Szolgáltatási  
jellegű foglalkozások 

Bérrés 5% 

 Nő 85924 

Férfi 106060 Gépkezelők, 
 összeszerelők, járművezetők 

Bérrés 19% 

 
Az ágazatban a legnagyobb a bérkülönbség az egyetemet, főiskolát végzettek esetében. Ez 
abból fakad, hogy a női és férfi vezetők bérkülönbsége kiemelkedően magas (40%). A 
legkisebb a bérdifferencia a szakmunkásképzőt végzetteknél, s az átlagos 16% alatt marad az 
érettségivel rendelkezők bérdifferenciája is.   
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27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása  
iskolai végzettség és nemek szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 79037,36 
férfi 88529,3 

Szakmunkásképző Bérrés,% 11% 
nő 93351,83 
férfi 109301 

Érettségi Bérrés,% 15% 
nő 159089,5 
férfi 198255,1 

Főiskola, egyetem  Bérrés,% 20% 
Megjegyzés: Csak azokat a kategóriákat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A költségtérítések leggyakoribb eleme mind a férfiak esetében a túlórapótlék, illetve a 
műszakpótlék, a nők esetében a jutalom, az év végi jutalom és a 13. havi bér. 
 

28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 31% 27% 35% 1% 

férfi 48% 45% 22% 4% 

Összes 40% 37% 28% 3% 
 

neme 
Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év végi jutalom 13.havi bér 

nő 5% 4% 2% 33% 43% 

férfi 3% 6% 4% 24% 28% 

Összes 4% 5% 3% 28% 35% 
 
 
Vitathatatlanul a legnépszerűbb bérek kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás (a nők csaknem 
90%-a és a férfiak 84%-a kapja), ezt mindkét nem esetében az önkéntes nyugdíj-és 
egészségbiztosítás. Mobiltelefont a nők 19%-ának és a férfiak 20%-ának fizetnek. 
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
osztalék részesedés részvényjuttatás 

nő 1%  1% 

férfi 1% 1% 0 

Összes 1%  0 
 
 

neme 
egyéb vállalati kocsi, 

km pénz 
önkéntes 

egészségbiztosítás 
önkéntes 

nyugdíjbiztosítás 

nő 22% 5% 55% 67% 

férfi 22% 12% 55% 59% 

Összes 22% 9% 55% 63% 
 
 

neme 
mobiltelefon otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 

nő 19% 1% 29% 89% 

férfi 20% 2% 26% 84% 

Összes 20% 2% 27% 86% 
 

neme 
számítógép uszodabérlet tandíj- 

hozzájárulás ruhapénz 

nő 2% 3% 4% 13% 

férfi 4% 1% 3% 15% 

Összes 3% 2% 4% 14% 
 
Mind a férfiak, mind a nők csaknem 100%-a időben kapta meg munkabérét. 
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SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS 

Kormegoszlás nemenként, %

0%

5%
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20%

25%

nő férfi

-24 éves

25-29 éves

30-34 éves
35-39 éves
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Iskolai végzettség nemenként
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Női arány vállalatméret szerint

0%5%
10%15%
20%25%
30%35%

tíznél kevesebb

10-20
20-50

50-100

100-250

250-500

500-1000

1000-2000

2000-5000

5000-nél több

 

Elbocsátások vállalatnagyság szerint

0%
5%

10%
15%
20%

tíznél
kevesebb

10-20 20-50 50-100 100-250 250-500 500-1000

fő

Nem

Igen
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INGATLANÜGYEK ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS ÁGAZAT 
 
Az ingatlanügyek és gazdasági szolgáltatás ágazatból összesen 795 fő – 419 (53%) nő és 376 
férfi (47%) - töltötte ki a BérBarométer kérdőívét. 

 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
Az ingatlanügyek és gazdasági szolgáltatás ágazatban dolgozó nők 54%-a, a férfiaknak pedig 
61%-a dolgozik a versenyszektorban. Jelentős a közszférában alkalmazottak aránya: a nők 
esetében ez az arány 42%, a férfiakéban valamivel kisebb, 35,5%.       

 
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

versenyszférában 54,3% 61,4% 57,8%
közszférában 41,7% 35,5% 38,8%

 

non-profit szektorban 3,9% 3,0% 3,5%
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők és a férfiak között is a szellemi, adminisztratív beosztásban dolgozók vannak döntő 
többségben (a nők 59%-a és a férfiak 45%-a); a fizikai dolgozók aránya mindkét nem 
esetében 20 % alatt van. A férfiak vezetői pozíciókból való részesedése viszont több mint 
kétszerese a nőkének.  

 
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 18,1% 19,0% 18,5%
szellemi, adminisztratív 58,8% 45,4% 52,4%
vezető 8,8% 19,3% 13,8%

 

egyéb 14,3% 16,3% 15,3%
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
Az ágazatot leginkább a férfiak esetében a felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő 
foglalkozások, a nők esetében pedig az egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő 
foglalkozások jellemzik.   
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként 
neme összes  FEOR 

nő férfi  
 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, 

gazdasági vezetők. 5,5% 6,2% 5,8%

  Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozások 24,4% 45,4% 34,5%

  Egyéb, felsőfokú 
vagy  
középfokú képzettséget igénylő  
foglalkozások 

27,4% 18,4% 23,1%

  Irodai és  
ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 

15,6% 2,4% 9,3%

  Szolgáltatási jellegű 
foglalkozások 8,5% 16,6% 12,4%

  Ipari és  
építőipari foglalkozások 1,6% 4,2% 2,8%

  Gépkezelők, összeszerelők,  
járművezetők 0,3% 0,1%

  Szakképzettséget 
Nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 16,7% 6,5% 11,8%

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemezzük, ahol legalább 60 válaszunk van. Ezeket a fenti táblázatban 
kivastagítottuk. 
 
Kormegoszlás tekintetében az ingatlanügyek és gazdasági szolgáltatások ágazatban a nők és a 
férfiak között is az 50 év feletti korosztály jelenléte kiemelkedő. A nők részvétele 
szembetűnően alacsonnyá válik a 35-39 és a 40-44 éves korosztályban, a férfiaké pedig a 40-
44 éves korosztályban  
 A nők esetében kiugró az érettségizettek aránya, férfiak esetében pedig a felsőfokú 
végzettségűeké.  
Az ágazatban a minta női csoportja 93%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a férfi 
csoportnál ez az aránya 96%-os. A fennmaradó rész legnagyobb része (5,3% a nők esetében 
és 1,2% a férfiak esetében) roma. 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A 
férfiaknak ugyanakkor jóval nagyobb hányada házas (70%), mint a nőké (55%).  Szintén 
mindkét nem esetében egyformán magas, az egyedülállók száma, ezt követi az elváltak 
részesedése. A különbség itt is jelentős a férfiak és a nők között: a férfiaknak csak 6%-a, a 
nőknek viszont 15%-a elvált. A nők között az özvegyek aránya 5%, szemben az özvegy 
férfiak 1,5%-ával. 
 

4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes 

 Családi állapot 
nő férfi  

 
házas 54,8% 70,4% 62,3%

 
özvegy 5,0% 1,5% 3,3%

 
elvált 15,2% 6,3% 10,9%

 

 
egyedülálló 25,1% 21,9% 23,5%

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 64% és a férfiak 75%- partnerrel, házastárssal él együtt. Mindkét nemből a válaszadók 
fele él gyermekével. Viszonylag magas a szülőkkel együtt élők aránya is (15%). 
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5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 

  nő férfi 
partnerével 64% 75% 
gyermekkel 51% 49% 
unokával 4% 2% 
szülőkkel 15% 15% 
nagyszülőkkel 2% 1% 
egyedül 10% 10% 
nem családtagokkal 3% 3% 
testvérrel 4% 5% 
 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
A nők 88% és a férfiak 86%-ának van gyermeke. A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. 
Az elvált nők között kisé a magasabb a gyermekesek aránya, mint a férfiaké, és az 
egyedülállók közül is a nők vállalkoznak leginkább a gyermekvállalásra. 
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
neme  Van-e gyereke Családi állapot 

    házas özvegy elvált egyedülálló 
nő  

 
 
Nincs 15,2% 5,9% 7,5% 90,6%

     
Van 84,8% 94,1% 92,5% 9,4%

   
Összes 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

férfi   
Nincs 14,3%  15,0% 95,7%

     
Van 85,7% 100,0% 85,0% 4,3%

   
Összes 

 
100,0% 

 
100,0% 100,0% 100,0% 

 
A munkaviszony a nők 90, a férfiak 94%-ánál határozatlan idejű. Azaz, bár rendkívül 
alacsony a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak aránya mindkét nem esetében, a 
nőknek mégis kissé nagyobb hányadát – csaknem 10%-át foglalkoztatják határozott idejű 
szerződéssel, miközben a férfiaknak csak 6%-a esik ebbe a kategóriába.   
A nők 16%-át, a férfiaknak pedig csupán 8%-át foglalkoztatják minimálbéren. 
A nők 31%-a és a férfiak 35%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 8%-a és a férfiak 13%-a 
szakszervezeti tisztségviselő.(Megjegyezzük, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton 
keresztül került lekérdezésre.) 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak a vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a válaszadóink 
dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy véljük, hogy 
itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek.  
Az ágazatban dolgozó és a kérdőív kérdéseire választ adók csaknem fele az 50-250 fős 
középvállalatoknál dolgozik. Az 50 és 100 főt foglalkoztató vállalati körben találjuk a legtöbb 
kollektív szerződés hatálya alatt dolgozó munkahelyet (22%), illetve magas a kollektív 
megállapodás alá eső munkahelyek száma a 100-250 fős vállalatoknál is, az össze kollektív 
szerződés által lefedett munkahely csaknem 18%-a tartozik ide. A kollektív megállapodással 
lefedett munkahelyek 54%-a a középvállalati kategóriában található..  
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7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma kollektív szerződés 
  nincs van 
  

tíznél kevesebb 34,2% 3,9%
  

10-20 13,8% 1,7%
  

20-50 15,4% 14,1%
  

50-100 10,8% 21,9%
  

100-250 8,5% 17,5%
  

250-500 4,6% 10,2%
  

500-1000 1,5% 7,8%
  

1000-2000 4,2% 10,8%
  

2000-5000 1,2% 7,8%
  

5000-nél több  4,4%
 
összes 

 
100,0% 100,0% 

 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb az 50-250 fős középvállalatoknál, minél 
nagyobb egy vállalat annál alacsonyabb a nők aránya. 
A szakszervezeti képviselet két harmada a 20-500 fős vállalatoknál koncentrálódik. Kiemelkedik a 
szakszervezeti képviselet és az üzemi tanácsok részaránya a középvállalatoknál. A szakszervezeti 
képviselet és az üzemi tanács jelenlétére igennel válaszolók 40-40 %-a az 50-250 fős 
középvállalatoknál dolgozik. Ugyanakkor az üzemi tanács jelenlétére nemmel válaszolók több mint 
40%-a az 50 fősnél nagyobb vállalatoknál dolgozik. 

Ahol van a vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is érzékelhető a vállalati 
vezetésre, legalábbis a dolgozók így látják. Ez a helyzet leginkább az 50-100 fős 
vállalatoknál. A kérdésre igennel válaszolók csaknem 26%-a ilyen méretű vállalatnál 
dolgozik. Jelentős az igennel válaszolók aránya a 100-250 fős középvállalatoknál is (17%).  
Meglepő, hogy a 250-500 fős vállalatoknál igennel válaszolók aránya nagyon alacsony, a 
pozitív választ adóknak mindössze 6,5%-a dolgozik ebben a vállalati kategóriában. 
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8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

tíznél kevesebb 4,9%  
 
10-20 3,0% 2,3% 

 
20-50 13,3% 14,0% 

 
50-100 24,4% 25,7% 

 
100-250 16,8% 17,3% 

 
250-500 11,4% 6,5% 

 
500-1000 7,6% 9,3% 

 
1000-2000 8,4% 11,2% 

 
2000-5000 6,2% 10,3% 

 
5000-nél több 4,1% 3,3% 

 
Összes 100% 100% 

A kisvállalati körben stabilabb az alkalmazotti kör, kevesebb az elbocsátások aránya. Azok, 
akik a leginkább az elbocsátásokról tudósítottak, leginkább az 50-100 fős vállalatoknál 
dolgoztak. 

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 70% és a férfiak 73%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak azok is leginkább csak 
egyszer. Az ennél többszöri munkanélküliség viszont már ritka mindkét nemnél. 
 

9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 
neme összes  Hányszor volt munka nélkül  

(legalább három hónapig) nő férfi  
 
0 69,3% 72,9% 71,0%

 
1 19,1% 16,8% 18,0%

 
2 6,9% 7,4% 7,1%

 
3 3,0% 2,6% 2,8%

 

 
4 1,5% ,3% ,9%

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

A legtöbben – a nők háromnegyede és a férfiak 67%-a - a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, 
ismerősök) keresztül próbálnak munkát keresni. Továbbra is nagyon sokan böngészik a napilapok 
álláskereső rovatait (a nők 56% és a férfiak 40%-a). Az új eszköz, az internet a férfiak esetében – 50% 
-  már megelőzte az írott médiát, különösen, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való keresést is 
(19%). A nők esetében az internet (50%) a honlapokkal együtt (17%) előzte csak meg az írott sajtót. 
Az intézményes munkaközvetítési formák (munkaközvetítők igénybevétele) különösen a férfiak 
esetében háttérbe szorulnak az individuális próbálkozások mögött. Az ágazatban a férfiaknak csak 
21%-a és a nőknek 28%-a fordul a munkaügyi központhoz. 
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10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 74% 67% 
Interneten keresztül 50% 50% 
Munkaügyi központhoz fordul 28% 21% 
Vállalati honlapokon keres 17% 19% 
Újságokban keres 56% 40% 
Szaklapokban keres 9% 7% 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 6% 8% 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 1% 1% 
Önéletrajzot küld 23% 26% 
Telefonon próbálkozik 17% 15% 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a férfiak és nők több 
mint a felének - a nők 63%-ának és a férfiak 57%-ának - csak egy munkaköre volt. A 
férfiaknak valamivel nagyobb arányban volt két munkakörük is – egynegyedük mondhatja el 
ezt magáról -, mint a nőknek. A nőknek 22%-a rendelkezett két munkakörrel is a jelenlegi 
foglalkoztatójánál. Három vagy több munkakörrel a nőknek 14%-a és a férfiaknak 18%-a 
rendelkezett. A férfiak tehát valamivel nagyobb rugalmasságot mutattak az egy 
foglalkoztatónál betöltött munkakörök számát illetően.  

 
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes 

Hány munkaköre volt 
nő férfi  

1 63,0% 56,5% 59,9%

2 22,1% 25,2% 23,5%

3 7,7% 11,2% 9,4%

4 3,4% 5,9% 4,6%

 

5 2,9% 0,9% 1,9%

Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

Nem éppen megnyugtató, hogy a magasan kvalifikált munkaerő által jellemzett ágazatban – 
ahol a rendeletek napra kész ismerete alapvető fontosságú – a nők és férfiak egyformán 78 %-
a vallott úgy, hogy nem vesz részt jelenleg oktatásban.  
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12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 41,7% 39,6% 40,8%
igen, fizetésemelést kaptam 

9,4% 8,8% 9,1%

igen, más munkát találtam 
23,3% 26,9% 24,9%

 

igen, egyéb módon 25,6% 24,7% 25,2%
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A legnagyobb arányban az érettségizettek tettek szert új képesítésre, az érettségizett nők 72%-
a és a férfiak 70%-a. A nők inkább rá voltak kényszerülve új képesítés szerzésére, a felsőfokú 
végzettségűek 54 és a férfiak 42 %-a szerzett további képesítést.  
 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség 
neme  

Más  
képesítést  
szerzett  Max. 8 ált. Szakmunkásképző Érettségi Főiskola, egyetem 

nő  nem 95,0% 66,7% 28,3% 45,9%
    igen 5,0% 33,3% 71,7% 54,1%
  összes 100% 100,0% 100,0% 100,0% 
férfi  nem 41,7% 39,5% 30,4% 57,9%
    igen 58,3% 60,5% 69,6% 42,1%
  összes 100% 100,0% 100,0% 100,0% 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es nemet az 5-ös igent jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a vélemények 
átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy változatos, ámde 
szellemileg fárasztó.(4,9 illetve 3,7 pont). Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkahelyek átlagnál kevesebben vannak (1,7-16-os osztályzat), s az ágazatban dolgozók a 
munkahelyükért való aggódást sem viszik túlzásba (2,77-es osztályzat)  
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14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 3,94 2,07 2,95 2,78 

férfi 4,25 1,65 2,57 2,26 

Összes 4,09 1,87 2,77 2,53 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 2,81 3,82 3,74 

férfi 2,50 3,65 3,68 

Összes 2,66 3,74 3,71 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,25 1,87 1,54 

férfi 2,89 1,67 1,66 

Összes 3,08 1,77 1,60 

A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény, hogy gyorsan kell 
dolgozni, és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs lehetőség az ebédre, 
illetve nincs megfelelő munka. 

 
15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,46 2,77 3,41 

férfi 2,41 2,81 3,38 

Összes 2,43 2,79 3,39 
 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 3,59 2,71 2,56 2,60 

férfi 3,34 2,56 2,57 2,36 

Összes 3,47 2,64 2,56 2,49 
 
Az emberek csaknem 44%-a félórán, 87-a pedig egy órán belül ér be a munkahelyére. 
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16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

utazás munkahelyre 
  
  nem vonatkozik félórán belül egy órán belül egy órán túl 

neme  
nő 5,5% 45,2% 37,7% 11,6%

   
férfi 4,2% 43,3% 37,4% 15,1%

 
Összes 3,2% 4,9% 44,3% 38,5%

Legtöbb ember tömegközlekedéssel utazik, főként a nők (64%), a férfiak, ha tehetik inkább 
autóba szállnak (44%).  
  

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 25% 44% 
biciklivel 10% 6% 
motorbiciklivel 0% 2% 
gyalog 15% 8% 
busszal, villamossal 64% 54% 
céges busszal 2% 2% 
vonat 3% 3% 
otthon dolgozik 3% 4% 
A nők 63%-a és a férfiak 71%-a elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem azok inkább 
túlterheltnek érzik magukat. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 62,8% 70,7% 66,6%
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 35,8% 26,3% 31,2%

 

többet szeretnék dolgozni 1,4% 3,0% 2,1%
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 58%-a és a férfiak fele nagyon fontosnak és fontosnak tartja azt, hogy jó munkatársaik 
legyenek.  
 

19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 3,9% 5,7% 4,8%
2 - Nem fontos 1,7% 1,8% 1,7%
3 - Közepesen fontos 12,0% 14,1% 13,0%
4 - Fontos 20,7% 26,6% 23,6%
5 - Nagyon fontos 58,4% 50,0% 54,3%

 

8 - Nem vonatkozik 3,4% 1,8% 2,6%
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

A nők 54%-a, a férfiak 42%-a fontosnak, illetve nagyon fontosnak tartja a lakóhelytől való 
távolságot.  
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20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes 

 A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
14,5% 18,9% 16,6%

2 - Nem fontos 
5,8% 8,7% 7,2%

3 - Közepesen fontos 
22,6% 28,2% 25,3%

4 - Fontos 
18,4% 17,4% 17,9%

5 - Nagyon fontos 
35,7% 24,3% 30,2%

 

8 - Nem vonatkozik 
3,1% 2,4% 2,7%

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt a nők 33%-a és a férfiak 43%-a az átlagosnál fontosabbnak tartja. 
 
21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 

neme összes 
Rugalmas munkaidő 

nő férfi  
1 - Egyáltalán nem fontos 19,3% 16,3% 17,8%
2 - Nem fontos 6,7% 8,1% 7,4%
3 - Közepesen fontos 17,6% 16,0% 16,8%
4 - Fontos 17,3% 15,4% 16,4%
5 - Nagyon fontos 33,0% 42,5% 37,5%

 

8 - Nem vonatkozik 6,1% 1,8% 4,1%
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A továbbképzés lehetősége vonatkozásában megoszlanak a vélemények, a férfiak kevésbé 
tartják fontosnak, mint a nők. 
  
 

22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 26,1% 35,2% 30,5%
2 - Nem fontos 10,1% 13,0% 11,5%
3 - Közepesen fontos 19,7% 18,7% 19,2%
4 - Fontos 16,3% 11,7% 14,1%
5 - Nagyon fontos 22,2% 19,3% 20,8%

 

8 - Nem vonatkozik 5,6% 2,1% 3,9%
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése elsősorban a nők számára kiemelkedő fontosságú 
(40%),de a férfiak is inkább tartják nagyon fontosnak (30%), mint egyáltalán nem fontosnak 
(25%). 
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23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

 Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 20,8% 24,6% 22,7%
2 - Nem fontos 5,9% 9,9% 7,8%
3 - Közepesen fontos 12,4% 15,3% 13,8%
4 - Fontos 18,6% 18,3% 18,5%
5 - Nagyon fontos 40,0% 30,0% 35,2%

 

8 - Nem vonatkozik 2,3% 1,8% 2,0%
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Meglepő, hogy a nők mindössze 18%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte 
nagyon fontos. A férfiak esetében ez az arány még kevesebb (15%). A legmagasabb 
válaszadói részarány (nők 42,5%, férfiak 50%) szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az 
intézmény. Ők feltételezhetően a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermek 
intézményeket tartják szükségesnek. 
 

24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

 Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 42,5% 50,0% 46,1%
2 - Nem fontos 11,0% 9,1% 10,1%
3 - Közepesen fontos 8,5% 11,8% 10,1%
4 - Fontos 5,1% 5,8% 5,4%
5 - Nagyon fontos 13,9% 8,2% 11,1%

 

8 - Nem vonatkozik 19,0% 15,2% 17,1%
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5. Bér- és jövedelem 
 
Az ágazati  adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére  30%-kal, a nettó bére 
23%-kal magasabb, mint a nőké.  
28%-át foglalkoztatják minimálbéren az ágazatban. 

 
25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 

neme bruttó bér nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 172633 116943 
férfi 247901 158806 

Összes 209108 137309 
Bérrés,% 30% 26%

 
Magas bérrések alakultak ki az egyéb felsőfokú vagy képzettséget igénylő foglalkozások és a 
szakképzettséget nem igénylő foglalkozások kategóriájában (23%). Az összes többi általunk 
mérhető kategóriánál alacsony - 11%-os - a bérrés.  
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26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 

 neme nettó bér 
Nő 169362
Férfi 193355

Felsőfokú képzettség  
önálló  alkalmazását igénylő  foglalkozás 

Bérrés 12%
Nő 109718
Férfi 141833Egyéb, felsőfokú vagy középfokú  

Képzettséget igénylő foglalkozások Bérrés 23%
Nő 90901
Férfi 102505Szolgáltatási jellegű  foglalkozások 
Bérrés 11%
Nő 59131
Férfi 66108Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű)  foglalkozások  
Bérrés 11%

Megjegyzés: Csak azokat a főcsoportokat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A felsőfokú végzettséggel rendelkező nők és férfiak közötti bérdifferencia 20%, az 
érettségizettek csoportjában ez 17%. 
 

27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása iskolai végzettség és nemek 
szerint, 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 97506

férfi 118132
Érettségi Bérrés 17%

Nő 157544

Férfi 196025
Főiskola, egyetem Bérrés 20%
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek a 13. havi bér mind a nők, mind a férfiak körében, 
ezt követik a jutalmak és az év végi jutalom.  
 

28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott Túlórapótlékot kapott Jutalmat kapott Veszélyességi 

pótlékot kapott 

nő 13% 16% 31% 3% 

férfi 17% 17% 28% 5% 

Összes 15% 16% 30% 4% 
 

neme 
Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év 

végi jutalom 13. havi bér 

nő 4% 3% 5% 27% 46% 

férfi 4% 6% 10% 19% 42% 

Összes 4% 4% 7% 23% 44% 
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Vitathatatlanul a legnépszerűbb bérek kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás, ezt követi a 
tömegközlekedési bérlet majd az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás, de ezek aránya az 
első helyen álló étkezési hozzájárulás felét teszi ki. Nemek szerinti különbség a vállalati kocsi 
kategóriánál és a mobil telefonnál látszik, ezt főként férfiak kapják, a nők esetében viszont 
gyakoribb a tömegközlekedési bérlet. 
 

 
29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
osztalék részesedés részvényjuttatás 

nő 4% 0% 4% 

férfi 2% 1% 1% 

Összes 3% 1% 3% 
 

neme 
egyéb 

vállalati 
kocsi, 

km pénz 

önkéntes 
egészségbiztosítás 

önkéntes 
nyugdíjbiztosítás 

nő 15% 8% 17% 33% 

férfi 23% 23% 20% 32% 

Összes 18% 15% 18% 33% 
 

neme 
mobiltelefon otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 

nő 19% 2% 38% 73% 

férfi 30% 3% 32% 72% 

Összes 24% 2% 35% 73% 
 

neme 
számítógép uszodabérlet tandíj- 

 hozzájárulás ruhapénz 

nő 4% 5% 5% 13%

férfi 12% 4% 5% 8%

Összes 8% 4% 5% 11%
 
2-3% százalék volt mindkét nemből azok aránya, akik nem időben kapták meg munkabérüket, 
a többieknél ez nem volt gond. 
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INGATLANÜGYEK ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS ÁGAZAT 
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KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 
 
Az egészségügyi és szociális ágazatból összesen 514 fő, 272 nő és 242 férfi töltötte ki a 
BérBarométer kérdőívét. 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
A közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítás ágazatban a nők  és a férfiak 95%-
95%-a a közszférában dolgozik. További 5 %-uk a versenyszférában talált megélhetést. A 
civil szféra az ágazatban szinte teljes egészében hiányzik.  

 
1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 

neme összes 
Hol van a munkahelye 

nő férfi  
 
versenyszférában 5,1% 5,3% 5,2% 
 
közszférában 94,5% 94,7% 94,6% 

 

 
non-profit szektorban 0,4%  0,2% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 78%-a, férfiaknak azonban pusztán 48%-a szellemi, adminisztratív beosztásban 
dolgozik. A férfiak nagyobb arányban találhatók fizikai státuszban (19%). A férfiak csaknem 
20%-a vezető beosztású szemben a nők 12%-ával.  
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 7,3% 18,7% 12,6% 
 
szellemi, adminisztratív 78,2% 47,8% 64,0% 
 
vezető 11,5% 19,6% 15,3% 

 

 
egyéb 3,1% 13,9% 8,1% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők 34%-a egyéb, felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozású, 23%-23%-uk pedig felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő vagy a pedig irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozással 
rendelkezik. A férfiak nagyjából azonos arányban dolgoznak a felsőfokú végzettség önálló 
alkalmazását igénylő munkakörben (23%) és a törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti 
vezetői munkakörökben, illetve az egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő 
foglalkozásban (21-21%). A nőknek viszont csupán 10%-a törvényhozó, igazgatási, 
érdekképviseleti vezető. A férfiaknak aránylag jelentős –hányada – 20% - szolgáltatás jellegű 
foglalkozású. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként 
 neme összes 

  nő férfi összesen 
 TÖRVÉNYHOZÓK, IGAZGATÁSI, 

ÉRDEKKÉPVISELETI, GAZDASÁGI VEZETŐK  
 10,3% 21,1% 15,4% 

 FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉG ÖNÁLLÓ 
ALKALMAZÁSÁT IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSOK 
 23,3% 23,3% 23,3% 

 EGYÉB, FELSŐFOKÚ VAGY KÖZÉPFOKÚ 
KÉPZETTSÉGET IGÉNYLŐ FOGLALK. 

34,4% 20,7% 27,9% 

  
IRODAI ÉS ÜGYVITELI (ÜGYFÉLFORGALMI) 
JELLEGŰ FOGLALKOZÁSOK 22,5% 4,3% 14,0% 

  
SZOLGÁLTATÁSI JELLEGŰ FOGLALKOZÁSOK

2,3% 20,3% 10,7% 

  
IPARI ÉS ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSOK 

2,3% 2,2% 2,2% 

 GÉPKEZELŐK, ÖSSZESZERELŐK, 
JÁRMŰVEZETŐK 

 
4,3% 2,0% 

 SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ 
(EGYSZERŰ) FOGLALKOZÁSOK 

5,0% 3,9% 4,5% 

 
 
A Bérbarométer adatbázisban a közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítás 
ágazatban legnagyobb arányban az 50-55 éves nők vannak jelen  (27%!)  
A férfiak kormegoszlása ennél jóval egyenletesebb, esetükben kiemelkedik a 30-34 évesek 
korosztálya (20%).  
Mind a nők, mind a férfiak esetében az egyetemi, főiskolai végzettség dominál, 50-50%-uk 
diplomás.  
Az érettségizett nők aránya jócskán meghaladja a férfiakét (44%, szemben a férfiak 31%-
ával). 
Az ágazatban a minta női és férfi csoportja egyaránt 98%-ban nem tartozik semmiféle 
kisebbséghez. Mindkét nemben a romák aránya elenyésző, 1 % alatt marad.  
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A 
férfiaknak kissé nagyobb hányada házas (68%), mint a nőké (63%).  Mindkét nem esetében 
magas az egyedülállók száma (17% a nőknél és 22% a férfiaknál). A nők nagyobb 
arányban elváltak (17%), mint a férfiak (9%). 
Relatíve alacsony az özvegyek aránya az ágazatban, főleg akkor, ha az vesszük, hogy 
Bérbarométer adatbázisban szereplő nők 37%-a 50 év feletti: a nők között az özvegyek aránya 
2,7%, az özvegy férfiaké pedig mindössze 1,3%. 
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4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes 

 Családi állapot 
nő férfi  

 
házas 63,1% 68,1% 65,4% 
 
özvegy 2,7% 1,3% 2,0% 
 
elvált 16,9% 9,1% 13,2% 

 

 
egyedülálló 17,3% 21,6% 19,3% 

összes  
100,0% 

 
100,0% 100,0% 

 
A nők 68% és a férfiak 77%- partnerrel, házastárssal él együtt. A nők 53%-a és a férfiak 51%-
a él gyermekével. Magas a szülőkkel együtt élők aránya, a férfiak esetében (14% a nők és 
15% a férfiak esetében). 
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 68% 77% 
gyermekkel 53% 51% 
unokával 1% 2% 
szülőkkel 14% 15% 

nagyszülőkkel 1% 1% 
egyedül 14% 9% 

nem családtagokkal 1% 2% 
testvérrel 3% 2% 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
A nők és a férfiak 88%-ának van gyermeke. A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. Az 
elvált férfiak között kissé magasabb a gyermekesek aránya (86%), mint a nőké (84%), és az 
egyedülállók közül a nők 20%-a, vállalt gyermeket. A férfiak között az adatbázisunkban az 
adott ágazatban ilyet nem találtunk. 

 
6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 

Családi állapot neme   Van-e gyereke  
Házas Özvegy Elvált Egyedülálló 

nő  
Nincs 11,9% 14,3% 15,9% 80,0% 

    
Van 88,1% 85,7% 84,1% 20,0% 

   
Összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

férfi  
Nincs 12,1% 

 
14,3% 100,0% 

   
 Van 87,9% 100,0% 85,7% 

 

   
Összes 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A munkaviszony a nők 90, a férfiak 89%-ánál határozatlan idejű. Azaz, bár rendkívül 
alacsony a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak aránya mindkét nem esetében, a 
férfiaknak kissé nagyobb hányadát – csaknem 11%-át foglalkoztatják határozott idejű 
szerződéssel, miközben a nőknek csak 10%-a esik ebbe a kategóriába.  
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Alacsony az ágazatban a minimálbéren foglalkoztatottak aránya. A nőknek 4,2%-át, a 
férfiaknak pedig 4,3%-át foglalkoztatják minimálbéren.  
A nők 35%-a, a férfiak 39%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 5,7% és a férfiaknak viszont 
mindössze 6,2%-a szakszervezeti tisztségviselő. 

 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak az intézményeknek, vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a 
válaszadóink dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy 
véljük, hogy itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
Az ágazatban dolgozó és a kérdőív kérdéseire választ adók 54%-a az 50-250 fős középméretű 
intézményeknél dolgozik.  
A 20 és 250 főt foglalkoztató középméretű intézményeknél találjuk a legtöbb kollektív 
szerződés hatálya alatt dolgozó munkahelyet (77%). A kollektív megállapodással lefedett 
dolgozók 18%-a 20-50 fős intézményeknél dolgozik. Az össze kollektív szerződés által 
lefedett munkahely csaknem 60%-a pedig az 50-250 fős intézményekben található.  
 

7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

 Vállalatánál foglalkoztatottak száma kollektív szerződés 

  nincs van 
 tíznél kevesebb 12,1% 1,2% 

  10-20 15,0% 2,4% 
  20-50 11,0% 18,1% 
  50-100 16,8% 20,9% 
  100-250 14,5% 23,6% 
  250-500 20,2% 14,6% 
  500-1000 3,5% 7,1% 
  1000-2000 4,6% 5,5% 
  2000-5000 1,2% 1,2% 
 5000-nél több 1,2% 5,5% 
   

Összes 100,0% 100,0% 
   
 
A 80-100%-ban nőket foglalkoztató intézményeknél dolgozó nők csaknem 70%-a kis 
intézményeknél dolgozik.  A 60-80%-ban nőket foglalkoztató intézmények középméretűek.  
A szakszervezeti képviselet 42%-a a 20-250 fős közép-intézményeknél koncentrálódik.  

A szakszervezeti befolyásra igennel szavazók 72%-a, de a nemmel szavazóknak is magas,  63 
%-a a 20-500 fős intézményekben koncentrálódik.  
Igennel legnagyobb arányban a 250-500 fős hivatalokban dolgozók (az igennel válaszolók 
21,3%-a) válaszolt.  
Meglepő, hogy a nemmel válaszolók csaknem 40%-a a kollektív alkuval leginkább lefedett 
középméretű – 50-250 fős - hivataloknál dolgozik   
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8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

tíznél kevesebb 3,1% 4,8% 

10-20 3,6% 3,2% 

20-50 12,8% 14,4% 

50-100 18,9% 18,1% 

100-250 22,8% 18,1% 

250-500 17,8% 21,3% 

500-1000 7,8% 7,4% 

1000-2000 6,4% 5,9% 

2000-5000 1,7% 2,7% 
 
5000-nél több 5,3% 4,3% 
 
Összes 100,0% 100,0% 
 
A legnagyobb mértékű elbocsátások az 250-500 fős intézményeknél voltak.  
   

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 67% és a férfiak 71%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok is leginkább csak 
egyszer. Az ennél többszöri munkanélküliség viszont ritka, a nők 7,6%, a férfiaknak viszont 9,5%-a 
volt kétszer vagy annál többször is munka nélkül. 

 
9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes  Hányszor volt munka nélkül  
(legalább három hónapig) nő férfi  

 
0 66,8% 70,5% 68,6% 
1 25,6% 20,0% 22,9% 
2 7,6% 8,0% 7,8% 

 

3  1,5% ,7% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 

A legtöbben – a nők és a férfiak egyaránt 67%-a - a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, 
ismerősök) keresztül próbálnak munkát keresni. Továbbra is nagyon sokan böngészik a napilapok 
álláskereső rovatait (a nők 51% és a férfiak 42%-a). Az új eszköz, az internet a férfiak esetében - 44% 
- megelőzte az írott médiát. A nők esetében is az internet használata már gyakoribb, mint az írott 
sajtóé (54%). Az intézményes munkaközvetítési formák (munkaközvetítők igénybevétele) relatíve 
magas, különösen a nőknél (40%). Az ágazatban a férfiaknak 33%-a fordul a munkaügyi központhoz. 
A telefonon próbálkozók aránya nem éri el a 20 %-ot (19%-19% a nők és a férfiak esetében.) 
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10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 67% 67% 
Interneten keresztül 54% 44% 
Munkaügyi központhoz fordul 40% 33% 
Vállalati honlapokon keres 10% 13% 
Újságokban keres 51% 42% 
Szaklapokban keres 4% 3% 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 4% 3% 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0% 1% 
Önéletrajzot küld 35% 26% 
Telefonon próbálkozik 19% 19% 
Másként 7% 18% 
 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a férfiak és nők 
többségének - a nők 54%-ának és a férfiak 55%-ának - csak egy munkaköre volt. A nőknek a 
férfiakénál valamivel nagyobb arányban volt két munkakörük is – 28%-uk mondhatja el ezt 
magáról. A férfiaknak egynegyede rendelkezett két munkakörrel is a jelenlegi 
foglalkoztatójánál. Három vagy több munkakörrel a nőknek 7%-a, a férfiaknak 3%-a 
rendelkezett.  
 
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes Hány munkaköre volt  

nő férfi  
 1 

54,3% 54,7% 54,5% 
  2 

28,0% 24,9% 26,5% 
  3 

10,6% 11,1% 10,9% 
  4 

4,3% 4,4% 4,4% 
  5 

2,4% 3,1% 2,7% 

    
 
Nem éppen megnyugtató, hogy a magasan kvalifikált munkaerő által jellemzett ágazatban a 
nők 71%-a és férfiak 69%-a vallott úgy, hogy nem vesz részt jelenleg oktatásban.  
Az alapképzettségen túli képzések a nők és a férfiak 32%-nak nem javították az esélyét. A 
nőknek mindössze 18%-a, a férfiaknak 24%-a arra használta fel új ismereteit arra, hogy 
munkahelyet változtasson. A nőknek és a férfiaknak viszont csak 15%-a kapott 
fizetésemelést.  
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12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 31,8% 32,3% 32,1% 
igen, fizetésemelést kaptam 

14,9% 14,9% 14,9% 

igen, más munkát találtam 
17,9% 23,6% 20,7% 

 

igen, egyéb módon 35,3% 29,2% 32,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A legnagyobb arányban az érettségizettek tettek szert új képesítésre, az érettségizett nők és a 
férfiak 71-70%-a. A felsőfokú végzettségű nők 60%-a, és a férfiak 71 %-a szerzett további 
képesítést.  

 
13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként 

Iskolai végzettség Más  
képesítést  
szerzett Max. 

8 ált. Szakmunkás Érettségi Főisk. egyetem 

nő  nem 100,% 72,7% 28,9% 39,7% 
    igen  27,3% 71,1% 60,3% 
       
férfi  nem 88,9% 24,1% 29,7% 29,2% 
    igen 11,1% 75,9% 70,3% 70,8% 
       

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es nemet az 5-ös igent jelent.  
 
A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy változatos, ámde szellemileg 
fárasztó, a nők 4,02 illetve 4,05 pontra értékelték e körülményeket.. Sem a nők, sem a férfiak 
nem értenek azonban azzal egyet, hogy a munkájuk monoton lenne, illetve a 
munkakörülmények veszélyesek lennének. Az ágazatban dolgozók a munkahelyükért közepes 
mértékben aggódnak (3,14- es osztályzat)  
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14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 4,02 2,04 3,32 3,01 

férfi 4,10 2,04 2,94 2,86 

Összes 4,06 2,04 3,14 2,94 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 2,83 4,05 3,36 

férfi 2,98 3,70 2,84 

Összes 2,90 3,88 3,12 
 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,60 1,89 1,59 

férfi 3,42 2,22 2,45 

Összes 3,51 2,05 2,00 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy nagyon gyorsan 
kell elvégezni valamit és szorosak a határidők. A legkevésbé jellemző az, hogy nem lenne 
megfelelő munka. 

 
15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 3,14 3,47 4,24 

férfi 3,21 3,45 4,11 

Összes 3,17 3,46 4,18 
 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke meg 
változtatja a munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 4,21 3,16 2,99 2,93 

férfi 4,07 3,22 3,29 3,25 

Összes 4,15 3,19 3,13 3,08 
 
A nők 63%-a és a férfiak 65%-a -félórán belül ér be a munkahelyére. 
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16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

Utazás munkahelyre 
  
  Nem vonatkozik Félórán belül Egy órán belül Egy órán túl 

neme  
nő 1,5% 63,0% 27,9% 6,9% 

   
férfi 1,3% 65,2% 25,7% 6,5% 

     
 
A nők leginkább busszal, villamossal közlekednek (52%), a férfiak leginkább autóval (48%). 
Jelentős a gyalogosan közlekedők aránya a nők között, 27%-uk semmilyen közlekedési 
eszközt nem vesz igénybe, a férfiak esetében ez az arány csak 22%. A férfiak 13%-a, és a nők 
12%-a biciklivel közlekedik. 
 

 
17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 

  nő férfi 
autóval 32% 48% 
biciklivel 12% 13% 
motorbiciklivel 1% 3% 
gyalog 27% 22% 
busszal, villamossal 52% 40% 
céges busszal 1% 7% 
vonattal 3% 8% 
otthon dolgozik 0% 0% 
 
A nők 70%-a és a férfiak egyaránt 73%-a elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem azok 
egyértelműen túlterheltnek érzik magukat. A férfiak és a nők egy százalék körüli aránya 
szeretne többet dolgozni, ha lehetne. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 69,1% 73,3% 71,1% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 29,8% 25,4% 27,7% 

 

többet szeretnék dolgozni 1,1% 1,3% 1,2% 
 
 
A nők 52%-a és a férfiak 50%-a nagyon fontosnak és fontosnak tartja azt, hogy jó 
munkatársaik legyenek. Elenyésző azok aránya, akik egyáltalán nem tarják fontosnak a jó 
munkatársakat (a nők 1,2%-a és a férfiak 0,9%-a).  
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19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
1,2% 0,9% 1,0% 

2 - Nem fontos 
2,3% 3,0% 2,7% 

3 - Közepesen fontos 
15,2% 15,1% 15,2% 

4 - Fontos 
26,6% 29,7% 28,1% 

5 - Nagyon fontos 
52,0% 50,4% 51,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,7% ,9% 1,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságot a nők 61%-a és a férfiaknak  valamivel több mint a fele tartja 
nagyon fontosnak, illetve fontosnak.  
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes 

 A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
8,2% 8,2% 8,2% 

2 - Nem fontos 
7,8% 10,3% 9,0% 

3 - Közepesen fontos 
19,2% 27,6% 23,2% 

4 - Fontos 
20,4% 28,4% 24,2% 

5 - Nagyon fontos 
40,8% 24,6% 33,1% 

 

8 - Nem vonatkozik 
3,5% 0,9% 2,3% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt a nők 26%-a és a férfik 21%-a az átlagosnál fontosabbnak tartja. A 
nők 67%-a inkább fontosnak tartja, mint sem , a férfiak esetében ez az arány 70%. 
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
13,7% 11,2% 12,5% 

2 - Nem fontos 
16,5% 14,7% 15,6% 

3 - Közepesen fontos 
20,4% 34,1% 26,9% 

4 - Fontos 
20,8% 15,9% 18,5% 

5 - Nagyon fontos 
25,9% 20,7% 23,4% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,7% 3,4% 3,1% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetősége vonatkozásában hasonlóak a vélemények, a nők 25%-a és a 
férfiak 20%-a  tartja nagyon fontosnak. A nők 73%-a inkább fontosnak tartja, mint sem, a 
férfiak esetében ez az arány 66%. 
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22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
13,3% 13,9% 13,6% 

2 - Nem fontos 
10,9% 18,6% 14,6% 

3 - Közepesen fontos 
23,4% 20,8% 22,2% 

4 - Fontos 
25,0% 25,5% 25,3% 

5 - Nagyon fontos 
25,4% 19,9% 22,8% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,0% 1,3% 1,6% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése elsősorban a nők számára kiemelkedő fontosságú 
(46%), de a férfiak is inkább tartják nagyon fontosnak (35%), mint egyáltalán nem fontosnak 
(9%). 
 

23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

 Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
4,3% 8,6% 6,4% 

2 - Nem fontos 
9,8% 13,4% 11,5% 

3 - Közepesen fontos 
14,5% 19,0% 16,6% 

4 - Fontos 
21,2% 22,4% 21,8% 

5 - Nagyon fontos 
45,9% 35,3% 40,9% 

 

8 - Nem vonatkozik 
4,3% 1,3% 2,9% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők mindössze 25%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte nagyon fontos. A 
férfiak esetében ez az arány még kevesebb (12%). A nők 25%, férfiak 34% szerint viszont 
egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők feltételezhetően a lakóhelyhez közelebb lévő 
önkormányzati gyermek intézményeket tartják szükségesnek. 
 

24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

  Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1- Egyáltalán nem fontos 
24,9% 34,2% 29,3% 

2 - Nem fontos 
10,3% 15,2% 12,6% 

3 - Közepesen fontos 
13,0% 16,9% 14,9% 

4 - Fontos 
7,5% 12,6% 9,9% 

5 - Nagyon fontos 
24,1% 11,7% 18,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 
20,2% 9,5% 15,1% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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5. Bér- és jövedelem 
 
Az ágazati adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó és nettó bére  8,8%-kal 
magasabb, mint a nőké.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér Nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 195589 122575 
férfi 214361 134473 
Összes 204079 128161 
Bérrés,% 8,8% 8,8% 
 
A bérrés 40% az érdekképviseleti és gazdasági vezetők és 44% az irodai és ügyviteli 
(ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások esetén. A legkisebb a férfiak és nők bére közötti 
differencia – 4% - a felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások és a 
szolgáltatás jellegű foglalkozások (5%) kategóriájában. 

 
26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 

 neme nettó bér 

nő 142076 
férfi 137841 

FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉG 
 ÖNÁLLÓ ALKALMAZÁSÁT 
 IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSOK 

Bérrés -3% 

nő 119831 

férfi 133102 
EGYÉB, FELSŐFOKÚ 
 VAGY KÖZÉPFOKÚ  
KÉPZETTSÉGET IGÉNYLŐ FOGLALK 

Bérrés 9,9% 
nő 99829 

férfi 117301 
IRODAI ÉS ÜGYVITELI 
 (ÜGYFÉLFORGALMI) JELLEGŰ  
FOGLALKOZÁSOK 

Bérrés 14,9% 
Megjegyzés: Csak azokat a foglalkozási főcsoport kategóriákat vettük be az elemzésbe, ahol legalább 60 fő szerepel.  
 
Az érettségivel rendelkező nők és férfiak közötti bérrés 3,8%, a felsőfokú végzettségűek 
esetében a bérrés 15%.  
 

27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása 
iskolai végzettség és nemek szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 97414 
férfi 101324 

Érettségi Bérrés,% 3,8% 
nő 148529 
férfi 174852 

Főiskola, egyetem  Bérrés,% 15% 
Megjegyzés: Csak azokat a kategóriákat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
A költségtérítések leggyakoribb eleme mind a nők, mind a férfiak körében a 13. havi bér 
(80%-80%), ezt követik a nők és a férfiak esetében a jutalmak és az év végi jutalom.  
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28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

műszakpótlékot 
kapott 

túlórapótlékot 
kapott jutalmat kapott veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 3% 9% 35% 2% 

férfi 25% 29% 44% 17% 

Összes 14% 18% 48% 9% 
 

neme 
nyelvpótlék célprémium vezetői pótlék év végi jutalom 13.havi bér 

nő 11% 5% 3% 29% 80% 

férfi 16% 4% 13% 24% 80% 

Összes 13% 4% 7% 27% 80% 
 
Vitathatatlanul a legnépszerűbb bérek kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás (a nők 93%-a, a 
férfiak 87%-a kapja), ezt követi mindkét nem esetében a ruhapénz (71% a nőknél, 64% a 
férfiaknál). 
Számottevő nemek szerinti különbség a férfiak javára a vállalati kocsi kategóriánál, a mobil 
telefonnál, számítógépnél és otthoni irodafenntartásnál van.  
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
osztalék részesedés részvényjuttatás 

nő 1% 0% 0% 

férfi 2% 0% 0% 

Összes 1% 0% 0% 
 

neme 
egyéb vállalati kocsi, 

km pénz 

önkéntes 
egészség biztosítás 

 

önkéntes 
nyugdíj biztosítás 

nő 23% 5% 22% 32% 

férfi 19% 21% 28% 44% 

Összes 21% 13% 25% 38% 
 

neme 
mobiltelefon otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 

nő 13% 0% 35% 93% 

férfi 27% 2% 29% 87% 

Összes 20% 1% 32% 90% 
 
 

neme 

számítógép uszodabérlet tandíj- 
hozzájárulás ruhapénz 

nő 2% 6% 14% 71% 

férfi 5% 6% 6% 64% 

Összes 4% 6% 10% 68% 
 
Mind a férfiak, mind a nők csaknem 100 %-ban időben kapták meg munkabérüket. 

.  
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KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 
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OKTATÁS 
 
Az oktatás ágazatból összesen 646 fő, 482 nő és 164 férfi töltötte ki a BérBarométer 
kérdőívét. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
Az oktatás ágazatban a nők 92%-a és a férfiak 90%-a a közszférában dolgozik. 
 
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

 
versenyszférában 5,0% 7,4% 5,6% 
 
közszférában 91,8% 89,9% 91,3% 

 

 
non-profit szektorban 3,3% 2,7% 3,1% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők és a férfiak között is a szellemi, adminisztratív beosztásban dolgozók vannak döntő 
többségben (71% illetve 59%), a fizikai munkások aránya a férfiaknál 20 %, a nőknél 14%. A 
férfiak vezetői pozíciókból való részesedése másfélszerese a nőkének.  
 
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 7,3% 18,7% 12,6% 
 
szellemi, adminisztratív 78,2% 47,8% 64,0% 
 
vezető 11,5% 19,6% 15,3% 

 

 
egyéb 3,1% 13,9% 8,1% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők és a férfiak egyaránt a felsőfokú végzettség 
önálló alkalmazását igénylő munkakört töltenek be (65% ill.63%). A második helyen mindkét 
nem esetében az egyéb felsőfokú vagy középfokú végzettséget igénylő foglalkozások állnak 
(9%, illetve 5%).   
A nők 8%-a irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi jellegű) foglalkozással rendelkezik,  a 
férfiaknak viszont mindössze 0,7%-át találjuk e foglalkozásokban. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
 neme összes 

  nő férfi összesen 
 

Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, 
gazdasági vezetők 3,2% 4,0% 3,4% 

 
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozások 65,2% 62,7% 64,6% 

 
Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglalkozások 8,9% 5,3% 8,0% 

 
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 8,0% 0,7% 6,2% 

 
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 4,1% 6,7% 4,7% 

 
Ipari és építőipari foglalkozások 0,4% 12,0% 3,3% 

 
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 0,2% 3,3% 1,0% 

 
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 9,9% 4,7% 8,6% 

 
Kormegoszlás tekintetében az oktatás ágazatban a nők között az 50-55 év közötti, a férfiak 
között pedig az 50 év feletti korosztály jelenléte kiemelkedő. Szembetűnő, hogy a férfiak 
19%-a az 56 éven felüli korosztályból kerül ki.  A nők esetében, miközben az 50-55 éves 
korosztály teszi ki a nők 21%-át, az 56 éven túli korosztály részaránya 15%-ra csökken.  
A férfiak és a nők között jelentős különbséget találunk a 30-34 éves korosztály esetében a nők 
8%-a, a férfiaknak 15%-a tartozik ebbe a korosztályba. A pedagógus nők tehát döntően 30-34 
évesen mennek Gyes-re, továbbá jóval korábban mennek nyugdíjba, mint a férfiak.    
Mindkét nem esetében az egyetemi, főiskolai végzettség dominál: a nők 70%-a, a férfiak 
65%-a rendelkezik diplomával.  
Az ágazatban a minta női csoportja 98%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a férfi 
csoportnál ez az aránya 96%-os. Az oktatásiban zajló viták fényében különösen figyelemre 
méltó (figyelmeztető jel) az, hogy az oktatásban dolgozó nőknek mindössze 1,3%-a, a 
férfiaknak pedig 0,7%-a roma. 
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A 
férfiaknak ugyanakkor jóval nagyobb hányada házas (76%), mint a nőké (66%).  Szintén 
mindkét nem esetében egyformán magas, az egyedülállók száma (14%), ezt követi az elváltak 
részesedése. A különbség itt jelentős a férfiak és a nők között: a férfiaknak csak 8%-a, a 
nőknek viszont 13%-a elvált. A nők között az özvegyek aránya 6%, szemben az özvegy 
férfiak 1,3%-ával. 
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4. sz. táblázat. Családi állapot, nemenként 
neme összes 

 Családi állapot 
nő férfi  

 
házas 66,2% 75,8% 68,6% 
 
özvegy 6,1% 1,3% 4,9% 
 
elvált 13,4% 8,1% 12,1% 

 

 
egyedülálló 14,3% 14,8% 14,4% 

összes  
100,0% 

 
100,0% 100,0% 

 
 
A nők 71% és a férfiak 85%- partnerrel, házastárssal él együtt. A nők 60%-a és a férfiak 46%-
a él gyermekével (megjegyezzük, hogy a mintában csaknem 40% az 50 éven felüli férfiak 
aránya, akik már nem élnek együtt gyermekeikkel). Viszonylag magas a szülőkkel együtt élők 
aránya is (13% a nők és 11% a férfiak esetében). 
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként 
 nő férfi 

partnerével 71% 85% 
gyermekkel 59% 46% 

unokával 2% 0 
szülőkkel 13% 11% 

nagyszülőkkel 1% 1% 
egyedül 9% 0 

nem családtagokkal 2% 3% 
testvérrel 2% 1% 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
Az egyedülálló nők 90% és a férfiak 100%-ának nincs gyermeke. A férjezett nők 26%-nak, az 
elváltak felének és az özvegyek 29%-nak egy gyermeke van.  Két gyermekkel a férjezett nők 
46%-a, az elváltak 42 %-a és az özvegyek fele rendelkezik. A házas férfiak csaknem fele két 
gyereket nevel, 17%-uk hármat vagy annál többet. Az elvált férfiak 40%-ának nincs 
gyermeke, 20%-nak egy és 40%-ának két gyermeke van. A legnagyobb gyermekszámmal 
tehát a házas férfiak büszkélkedhetnek.  
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
Családi állapot 

neme   Van-e gyereke  
Házas Özvegy Elvált Egyedülálló 

nő   
Nincs 14,5% 

 
3,2% 89,7% 

     
Van 85,5% 100,0% 96,8% 10,3% 

   
Összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

férfi   
Nincs 11,0% 

 
40,0% 100,0% 

     
Van 89,0% 100,0% 60,0% 

 

   
Összes 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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A munkaviszony a nők 91, a férfiak 84%-ánál határozatlan idejű. Azaz, bár rendkívül 
alacsony a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak aránya mindkét nem esetében, a 
férfiaknak kissé nagyobb hányadát – csaknem 16%-át foglalkoztatják határozott idejű 
szerződéssel, miközben a nőknek csak 9%-a esik ebbe a kategóriába.  
A nőknek mindössze 4,3%-át, a férfiaknak pedig 7,4%-át foglalkoztatják minimálbéren. Ez és 
a határozott idejű szerződések nagyobb aránya összefüggésben van azzal, hogy a férfiak 
nagyobb hányada dolgozik a versenyszférában, mint a nőké. 
A nők 38%-a, a férfiak 35%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 8, a férfiak 10%-a 
szakszervezeti tisztségviselő. Megjegyezzük, hogy a minta a szakszervezeti hálózaton 
keresztül került lekérdezésre. 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak az intézményeknek, vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a 
válaszadóink dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy 
véljük, hogy itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
Az ágazatban dolgozó és a kérdőív kérdéseire választ adók 63%-a az 20-100 fős 
intézményeknél dolgozik.  
Az 50 és 100 főt foglalkoztató körben találjuk a legtöbb kollektív szerződés hatálya alatt 
dolgozó munkahelyet (36%), illetve magas a kollektív megállapodás alá eső munkahelyek 
száma a 20-50 fős vállalatoknál is, az össze kollektív szerződés által lefedett munkahely 
csaknem 28%-a tartozik ide. A kollektív megállapodással lefedett munkahelyek 90%-a a 
KKV kategóriában található, az 0-50 fős intézményekben  az összes KSZ által lefedett 
válaszoló 42%-a, és  az 50-250 fős kategóriában az össze KSZ által lefedett munkavállaló 
47%-a .     
 

7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés  Vállalatánál foglalkoztatottak száma 
  nincs van 
 tíznél kevesebb 10,5% 2,7% 

  10-20 18,8% 11,5% 
  20-50 33,8% 27,9% 
  50-100 24,8% 35,9% 
  100-250 5,3% 11,2% 
  250-500 1,5% 1,7% 
  500-1000 1,5% 3,0% 
  1000-2000 1,5% 1,7% 
  2000-5000  2,5% 
 5000-nél több  1,7% 
   

Összes 100,0% 100,0% 
   
 
A 80-100%-ban nőket foglalkoztató intézményeknél dolgozó nők csaknem 70%-a kis 
intézményeknél dolgozik.  A 60-80%-ban nőket foglalkoztató intézmények középméretűek.  
A szakszervezeti képviselet 85%-a a 20-250 fős intézményeknél koncentrálódik. Ahol van a 
vállalatnál szakszervezeti képviselet, ott a befolyása is érzékelhető a vállalati vezetésre, 
legalábbis a dolgozók így látják. Ez a helyzet leginkább az 20-100 fős vállalatoknál. A 
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kérdésre igennel válaszolók csaknem 65%-a ilyen méretű intézménynél dolgozik. Az összes 
igennel válaszoló 88%-a 10-250 fős intézményeknél dolgozik.  
 Az üzemi/közszolgálati/közalkalmazotti tanács meglétére igennel válaszolók 46%-a az 50-
100 fős intézményeknél dolgozik.   A kérdésre nemmel válaszolok 42%-a azonban az 50 
fősnél nagyobb intézménynél dolgozik.  
 

8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

tíznél kevesebb 2,7% 1,3% 

10-20 10,7% 11,6% 

20-50 29,1% 26,7% 

50-100 37,0% 38,2% 

100-250 10,3% 11,6% 

250-500 1,7% 1,3% 

500-1000 2,7% 3,1% 

1000-2000 2,3% 2,2% 

2000-5000 2,1% 2,7% 
 
5000-nél több 1,5% 1,3% 
 
Összes 100,0% 100,0% 

 
A legnagyobb mértékű elbocsátások az 50-100 fős intézményeknél voltak.  

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 80% és a férfiak 79%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak azok is leginkább csak 
egyszer. Az ennél többszöri munkanélküliség viszont ritka mindkét nemnél. 

 
9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 

neme összes  Hányszor volt munka nélkül  
(legalább három hónapig) nő férfi  

 
0 80,2% 78,9% 79,9% 
 
1 14,7% 15,8% 15,0% 
 
2 3,9% 3,0% 3,7% 

 

 
3 1,0% 2,3% 1,3% 

 
Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A legtöbben – a nők 70-a és a férfiak 66%-a - a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, ismerősök) 
keresztül próbálnak munkát keresni. Továbbra is nagyon sokan böngészik a napilapok álláskereső 
rovatait (a nők 50% és a férfiak 47%-a). Az új eszköz, az internet a férfiak esetében - 53% - már 
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megelőzte az írott médiát, különösen, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való keresést is (11%). 
A nők esetében az internet (46%) a honlapokkal együtt (10%) előzte csak meg az írott sajtót. Az 
intézményes munkaközvetítési formák (munkaközvetítők igénybevétele) háttérbe szorulnak az 
individuális próbálkozások mögött. Az ágazatban a férfiaknak csak 5%-a és a nőknek 3%-a fordul a 
munkaügyi központhoz. Relatíve magas a telefonon próbálkozók aránya (29% a nők és 24% a férfiak 
esetében.) 

 
10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 70% 66% 
Interneten keresztül 46% 53% 
Munkaügyi központhoz fordul 38% 40% 
Vállalati honlapokon keres 10% 11% 
Újságokban keres 50% 47% 
Szaklapokban keres 3% 4% 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 3% 5% 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 1% 1% 
Önéletrajzot küld 31% 29% 
Telefonon próbálkozik 29% 24% 
Másként 6% 4% 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a férfiak és nők 
többségének - a nők 70%-ának és a férfiak 66%-ának - csak egy munkaköre volt. A férfiaknak 
valamivel nagyobb arányban volt két munkakörük is – egynegyedük mondhatja el ezt magáról 
-, mint a nőknek. A nőknek 20%-a rendelkezett két munkakörrel is a jelenlegi 
foglalkoztatójánál. Három vagy több munkakörrel a nőknek 8%-a és a férfiaknak 4%-a 
rendelkezett.  
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes Hány munkaköre volt  

nő férfi  
  

1 70,3% 66,0% 69,2% 
   

2 19,8% 25,9% 21,3% 
   

3 7,9% 4,1% 7,0% 
   

4 ,7% 2,0% 1,0% 
   

5 ,4% 1,4% ,7% 

    
 
Nem éppen megnyugtató, hogy a magasan kvalifikált munkaerő által jellemzett ágazatban a 
nők és férfiak csaknem háromnegyede vallott úgy, hogy nem vesz részt jelenleg oktatásban.  
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12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 34,6% 20,7% 31,0% 
igen, fizetésemelést kaptam 

30,0% 23,1% 28,2% 

igen, más munkát találtam 
11,4% 19,0% 13,4% 

 

igen, egyéb módon 24,0% 37,2% 27,4% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A legnagyobb arányban az érettségizettek tettek szert új képesítésre, az érettségizett nők 70%-
a és a férfiak 67%-a. A felsőfokú végzettségű nők 64%-a, és a férfiak 75 %-a szerzett további 
képesítést.  
 
 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 
Más  
képesítést  
szerzett 

Iskolai végzettség 

    
Max. 
8 ált. Szakmunkás Érettségi Főisk. egyetem 

nő  nem 74,1% 81,2% 30,3% 36,3% 
    igen 25,9% 18,8% 69,7% 63,7% 
       
férfi  nem 50,0% 59,1% 33,3% 24,7% 
    igen 50,0% 40,9% 66,7% 75,3% 
       

 

 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es nemet az 5-ös igent jelent. Nincs jelentős eltérés nemenként a vélemények 
átlaga között. A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy változatos, ámde 
szellemileg fárasztó.(4,2 illetve 3,9 pont). Szerencsére az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkahelyek átlagnál kevesebben vannak (1,8-1,5-os osztályzat), s az ágazatban dolgozók a 
munkahelyükért közepes mértékben aggódnak (3,1-es osztályzat)  
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14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 4,29 1,73 3,18 2,81 

férfi 4,19 1,89 3,21 2,45 

Összes 4,27 1,77 3,19 2,72 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 3,24 4,09 3,68 

férfi 2,79 3,56 3,49 

Összes 3,12 3,96 3,63 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,72 1,82 1,49 

férfi 3,16 1,94 1,84 

Összes 3,58 1,85 1,58 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy szorosak a 
határidők, és nagyon gyorsan kell valamit elvégezni. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs 
lehetőség az ebédre. 

 
15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,59 3,03 3,58 

férfi 2,90 3,19 3,63 

Összes 2,67 3,07 3,59 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 3,68 2,85 3,01 2,97 

férfi 3,75 3,05 3,23 3,24 

Összes 3,69 2,90 3,06 3,04 
 
Az emberek csaknem háromnegyede – a nők 78%-a és a férfiak 64%-a - félórán belül ér be a 
munkahelyére. 
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16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

Utazás munkahelyre 
 neme 

Nem vonatkozik Félórán belül Egy órán belül Egy órán túl 

  
nő 1,1% 77,7% 17,4% 3,9% 

   
férfi 2,7% 63,8% 28,2% 5,4% 

     
 
A nők leginkább busszal, villamossal közlekednek (45%), a férfiak leginkább autóval (49%). 
Jelentős a gyalogosan közlekedők aránya a nők között, 35%-uk semmilyen közlekedési 
eszközt nem vesz igénybe, a férfiak esetében ez az arány csak 21%. 

 
17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 

  nő férfi 
autóval 27% 49% 
biciklivel 24% 19% 
motorbiciklivel 0% 3% 
gyalog 35% 21% 
busszal, villamossal 45% 37% 
céges busszal 1% 1% 
vonattal 3% 6% 
otthon dolgozik 0% 0% 
 
A nők 76%-a és a férfiak 68%-a elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem azok inkább 
túlterheltnek érzik magukat, különösen a férfiak, akiknek 27%-a szeretne kevesebbet 
dolgozni. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 76% 68% 74% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 23% 27% 24% 

 

többet szeretnék dolgozni 0% 5,4% 2% 
 
A nők 54%-a és a férfiak 44%-a nagyon fontosnak és fontosnak tartja azt, hogy jó 
munkatársaik legyenek. Ugyanakkor az egyáltalán nem fontos illetve a nem fontos 
kategóriákat csak a férfiak jelölték be, a férfiak 13%-a vélekedik így, szemben a nők alig több 
mint egy százalékával.   
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19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
0,9% 4,1% 1,6% 

2 - Nem fontos 
0,7% 8,8% 2,6% 

3 - Közepesen fontos 
10,7% 11,5% 10,9% 

4 - Fontos 
32,6% 31,1% 32,2% 

5 - Nagyon fontos 
53,7% 43,9% 51,3% 

 

8 - Nem vonatkozik 
1,5% 0,7% 1,3% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságot a nők 56%-a és a férfiak 43%-a tartja nagyon fontosnak, illetve 
fontosnak.  
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes 

 A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
4,4% 8,8% 5,4% 

2 - Nem fontos 
6,3% 17,6% 9,1% 

3 - Közepesen fontos 
29,7% 31,1% 30,0% 

4 - Fontos 
25,3% 15,5% 22,9% 

5 - Nagyon fontos 
31,0% 27,0% 30,0% 

 

8 - Nem vonatkozik 
3,3%  2,5% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt a nők és a férfiak 20%-a az átlagosnál fontosabbnak tartja. 
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
14,7% 18,2% 15,6% 

2 - Nem fontos 
10,7% 8,8% 10,3% 

3 - Közepesen fontos 
28,7% 27,7% 28,5% 

4 - Fontos 
19,5% 21,6% 20,0% 

5 - Nagyon fontos 
20,0% 19,6% 19,9% 

 

8 - Nem vonatkozik 
6,4% 4,1% 5,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetősége vonatkozásában azonosak a vélemények, a nők és a férfiak 
egynegyede tartja nagyon fontos, a fele fontosnak.. 
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22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
14,5% 18,9% 15,6% 

2 - Nem fontos 
11,0% 12,2% 11,3% 

3 - Közepesen fontos 
21,5% 17,6% 20,5% 

4 - Fontos 
24,8% 22,3% 24,2% 

5 - Nagyon fontos 
25,2% 25,0% 25,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 
3,1% 4,1% 3,3% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése elsősorban a nők számára kiemelkedő fontosságú 
(47%), de a férfiak is inkább tartják nagyon fontosnak (37%), mint egyáltalán nem fontosnak 
(8%). 
 

23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

 Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
5,0% 8,2% 5,8% 

2 - Nem fontos 
5,9% 7,5% 6,3% 

3 - Közepesen fontos 
20,9% 17,7% 20,1% 

4 - Fontos 
17,8% 25,2% 19,6% 

5 - Nagyon fontos 
46,5% 37,4% 44,3% 

 

8 - Nem vonatkozik 
3,9% 4,1% 4,0% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Meglepő, hogy a nők mindössze 21%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte 
nagyon fontos. A férfiak esetében ez az arány még kevesebb (19%). A legmagasabb 
válaszadói részarány (nők 26%, férfiak 34%) szerint viszont egyáltalán nem fontos ez az 
intézmény. Ők feltételezhetően a lakóhelyhez közelebb lévő önkormányzati gyermek 
intézményeket tartják szükségesnek. 
 

24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

  Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1- Egyáltalán nem fontos 
26,2% 33,6% 28,0% 

2 - Nem fontos 
9,7% 5,5% 8,7% 

3 - Közepesen fontos 
13,7% 11,6% 13,2% 

4 - Fontos 
13,7% 16,4% 14,3% 

5 - Nagyon fontos 
21,4% 19,2% 20,8% 

 

8 - Nem vonatkozik 
15,4% 13,7% 15,0% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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5. Bér- és jövedelem 
 
Az ágazati adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó és nettó bére 12%-kal 
magasabb, mint a nőké.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér Nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 155229 105364 
férfi 178574 120908 
Összes 161122 109184 
Bérrés,% 13% 12,8% 
 
A bérrés 16% a felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 
kategóriájában.  
 

26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 
 neme nettó bér 

nő 116084,7 
férfi 138176,1 

Felsőfokú képzettség 
 önálló alkalmazását 
 igénylő foglalkozások 

Bérrés 16% 
Megjegyzés: Csak azokat a foglalkozási főcsoport kategóriákat vettük be az elemzésbe, ahol legalább 60 fő szerepel.  
 
A felsőfokú végzettséggel rendelkező nők és férfiak közötti bérrés 14%, az érettségizettek 
csoportjában ez jóval magasabb, 27%.  
.  

27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása iskolai végzettség és nemek 
szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 86538,45 
férfi 119288 

Érettségi Bérrés,% 27% 
nő 116788,6 
férfi 135729,2 

Főiskola, egyetem  Bérrés,% 14% 
Megjegyzés: Csak azokat a kategóriákat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
Leggyakoribb eleme a költségtérítéseknek a 13. havi bér mind a nők, mind a férfiak körében 
(80% illetve 77%), ezt követik a jutalmak és az év végi jutalom.  
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28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 7% 29% 44% 1% 

férfi 9% 31% 45% 2% 

Összes 7% 29% 44% 1% 
 
 

neme 
Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év végi 

 jutalom 13.havi bér 

nő 4% 1% 9% 28% 80% 

férfi 13% 4% 9% 25% 77% 

Összes 6% 2% 9% 27% 79% 
 
 
Vitathatatlanul a legnépszerűbb bérek kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás (a nők 86%-a, a 
férfiak 84%-a kapja), ezt követi a ruhapénz majd az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás, 
de ezek aránya az első helyen álló étkezési hozzájárulás töredékét teszi ki.. Nemek szerinti 
különbség a vállalati kocsi kategóriánál és a mobil telefonnál látszik a férfiak javára, és a 
tandíj hozzájárulás és önkéntes egészségbiztosítási hozzájárulás esetén a nők javára. 
Tömegközlekedési bérletet mind a nők, mind a férfiak 18-18%-a kap. 
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
osztalék részesedés részvényjuttatás 

nő 1% 0% 0% 

férfi 1% 0% 1% 

Összes 1% 0% 0% 
 

neme 
egyéb vállalati kocsi, 

km pénz 
önkéntes 

egészségbiztosítás 
önkéntes 

nyugdíjbiztosítás 

nő 17% 2% 14% 22% 

férfi 20% 15% 9% 21% 

Összes 18% 5% 13% 22% 
 
 

neme 

mobiltelefon otthoni 
irodafenntartás 

tömegközlekedési 
bérlet 

étkezési 
hozzájárulás 

nő 3% 0% 18% 84% 
férfi 13% 1% 18% 86% 
Összes 6% 0% 18% 84% 
 

neme 
számítógép uszodabérlet tandíj- 

hozzájárulás ruhapénz 

nő 3% 4% 9% 39% 
férfi 7% 2% 4% 32% 
Összes 4% 4% 8% 38% 
 
Mind a férfiak, mind a nők csaknem 100 %-ban időben kapták meg munkabérüket. 
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OKTATÁS 
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EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
 
Az egészségügyi és szociális ágazatból összesen 526 fő, 621 nő és 95 férfi töltötte ki a 
BérBarométer kérdőívét. 
 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
Az egészségügyi és szociális ágazatban a nők 82%-a és a férfiak 81%-a a közszférában 
dolgozik.  
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

 
versenyszférában 8,4% 10,2% 8,7% 
 
közszférában 82,1% 80,7% 81,9% 

 

 
non-profit szektorban 9,5% 9,1% 9,4% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők és a férfiak között is a szellemi, adminisztratív beosztásban dolgozók és a fizikai 
dolgozók megoszlása nagyjából egyenletes; a nők között kissé nagyobb arányban vannak 
jelen a szellemi, adminisztratív munkát végzők (39%), mint a fizikaiak (33%), a férfiak 
esetében ez az arány fordított: 26% szellemi adminisztratív beosztásúval szemben 39% fizikai 
beosztásút találunk. Az ágazatban – meglepő és szokatlan módon – a vezetők aránya a férfiak 
és nők között csaknem azonos (10-11%). 
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 32,7% 38,6% 33,6% 
 
szellemi, adminisztratív 38,7% 26,1% 36,8% 
 
vezető 10,3% 11,4% 10,4% 

 

 
egyéb 18,3% 23,9% 19,2% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők több mint fele (57%) egyéb, felsőfokú vagy 
középfokú képzettséget igénylő foglalkozású. A férfiak nagyjából azonos arányban dolgoznak  
a felsőfokú végzettség önálló alkalmazását igénylő munkakörben (31,5%) és egyéb, felsőfokú 
vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozásban (28%). 
A férfiaknak aránylag jelentős –hányada – 13,5% - szolgáltatás jellegű foglalkozású. 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
 neme összes 

  nő férfi összesen 
 

Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, 
gazdasági vezetők  2,8% 1,1% 2,6% 

 
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozások 24,9% 31,5% 25,9% 

 
Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglalkozások 56,8% 28,1% 52,5% 

 
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 3,6% 1,1% 3,2% 

 
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 4,6% 13,5% 6,0% 

 
Ipari és építőipari foglalkozások 1,2% 11,2% 2,7% 

 
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 0,4% 6,7% 1,4% 

 
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 5,4% 6,7% 5,6% 

 
Az egészségügy és szociális ellátás ágazatban a nők kormegoszlása 30-55 éves kor között 
nagyjából egyenletes. Legnagyobb hányadban a 35-39 évesek vannak jelen (17%). Az 
ágazatban a 25-29 éves nők viszont csak 11%-ban képviseltetik magukat, feltételezhetően 
Gyes, Gyed igénybevétele következtében.     
6 év után csökken a részvételük. A férfiak között – legalábbis az adatbázisban -  az 50-55 év 
közöttiek vannak kiemelkedő arányban (19%).  
A nők esetében az érettségi (50%) dominál. A férfiak 37%-a egyetemi, főiskolai 
végzettséggel rendelkezik, de ettől nem sokkal maradnak el a nők: 32%-uk felsőfokú 
végzettségű. 
Az ágazatban a minta női csoportja 96%-ban nem tartozik semmiféle kisebbséghez, a férfi 
csoportnál ez az aránya 93%-os. Az egészségügyi és szociális ellátás területen dolgozó 
nőknek 2,4%-a, a férfiaknak pedig 3,4%-a roma. Jelenlétük különösen a szociális ellátás 
területén bizonyulhat fontosnak.  
Mindkét nem esetében többségben vannak a házasok, illetve a párkapcsolatban élők. A 
férfiaknak ugyanakkor jóval nagyobb hányada házas (73%), mint a nőké (64%).  Szintén 
mindkét nem esetében egyformán magas, az egyedülállók száma (14% a nőknél és 17% a 
férfiaknál), ezt követi az elváltak részesedése. A különbség itt jelentős a férfiak és a nők 
között: a férfiaknak csak 10%-a, a nőknek viszont 16%-a elvált. A nők között az özvegyek 
aránya 6%, míg özvegy férfi nem töltötte ki a BérBarométer kérdőívét. 
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4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes 

 Családi állapot 
nő férfi  

 
házas 64,2% 73,0% 65,5% 
 
özvegy 5,6%  4,8% 
 
elvált 15,9% 10,1% 15,0% 

 

 
egyedülálló 14,3% 16,9% 14,7% 

összes  
100,0% 

 
100,0% 100,0% 

 
A nők 70% és a férfiak 76%- partnerrel, házastárssal él együtt. A nők 65%-a és a férfiak 63%-
a él gyermekével. Nagyon magas a szülőkkel együtt élők aránya, különösen a férfiak esetében 
(16% a nők és 28% a férfiak esetében). 
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 70% 76% 
gyermekkel 65% 63% 
unokával 2% 2% 
szülőkkel 16% 28% 

nagyszülőkkel 1% 2% 
egyedül 8% 7% 

nem családtagokkal 1% 1% 
testvérrel 3% 3% 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
 
A nők 80 és a férfiak 76%-ának van gyermeke. A legtöbb férfinek és nőnek van gyermeke. 
Az elvált nők között magasabb a gyermekesek aránya (90%), mint a férfiaké (78%), és az 
egyedülállók közül is a nők 13%-a, a férfiak 7%-a vállalt gyermeket. 
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
Családi állapot neme 

  
 Van-e gyereke 
  Házas Özvegy Elvált Egyedülálló 

nő   
Nincs 9,8% 3,7% 10,1% 87,3% 

     
Van 90,2% 96,3% 89,9% 12,7% 

   
Összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

férfi   
Nincs 12,1% 

 
14,3% 100,0% 

     
Van 87,9% 100,0% 85,7% 

 

   
Összes 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A munkaviszony a nők 91, a férfiak 88-ánál határozatlan idejű. Azaz, bár rendkívül alacsony 
a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak aránya mindkét nem esetében, a férfiaknak 
kissé nagyobb hányadát – csaknem 12%-át foglalkoztatják határozott idejű szerződéssel, 
miközben a nőknek csak 9%-a esik ebbe a kategóriába.  
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Relatíve magas az ágazatban a minimálbéren foglalkoztatottak aránya. A nőknek 7%-át, a 
férfiaknak pedig 11%-át oglalkoztatják minimálbéren.  
A nők 36%-a, a férfiak 33%-a szakszervezeti tag. Ebből a nők 8,4% és a férfiaknak viszont 
mindössze 3,4%-a szakszervezeti tisztségviselő. 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak az intézményeknek, vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a 
válaszadóink dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy 
véljük, hogy itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
Az ágazatban dolgozó és a kérdőív kérdéseire választ adók 63%-a a 20-100 fős 
intézményeknél dolgozik.  
Az 50 és 250 főt foglalkoztató középméretű intézményeknél találjuk a legtöbb kollektív 
szerződés hatálya alatt dolgozó munkahelyet (37%). A kollektív megállapodással lefedett 
dolgozók 11%-a 20-50 fős intézményeknél dolgozik. Az össze kollektív szerződés által 
lefedett munkahely csaknem 40%-a a 250 fő feletti intézményekben található.  
 

7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés  Vállalatánál foglalkoztatottak száma 
  nincs van 
 tíznél kevesebb 19,5% 4,3% 

  10-20 10,5% 7,9% 
  20-50 21,1% 10,5% 
  50-100 10,5% 19,9% 
  100-250 22,6% 17,1% 
  250-500 8,3% 12,0% 
  500-1000 2,3% 11,7% 
  1000-2000 0,8% 11,2% 
  2000-5000  4,1% 
 5000-nél több  1,3% 
   

Összes 100,0% 100,0% 
   
 
A nők aránya a munkahelyeken a legmagasabb az 100-250 fős közepes méretű 
intézményeknél. A 80-100%-ban nőket foglalkoztató intézményeknél dolgozó nők 26%-a 
dolgozik 100-250 fős vállalatnál.   
A szakszervezeti képviselet több mint a fele a 20-250 fős intézményeknél koncentrálódik. 
Kiemelkedik a szakszervezeti képviselet és az üzemi tanácsok részaránya a 100-250 fős 
kategóriánál. A közalkalmazotti tanács meglétére nemmel válaszolók 40%-a  50 fősnél 
nagyobb intézménynél dolgozik.  
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8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

tíznél kevesebb 2,7% 2,9% 

10-20 7,3% 6,7% 

20-50 9,8% 9,2% 

50-100 17,9% 21,2% 

100-250 22,9% 19,6% 

250-500 11,1% 7,9% 

500-1000 12,2% 10,4% 

1000-2000 11,3% 15,8% 

2000-5000 3,9% 5,0% 
 
5000-nél több 0,9% 0,8% 
 
Összes 100,0% 100,0% 
 
A legnagyobb mértékű elbocsátások az 50-100 fős intézményeknél voltak.  

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
A nők 70% és a férfiak 61%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok is leginkább csak 
egyszer. Az ennél többszöri munkanélküliség viszont ritka, a nők 6,6%, a férfiaknak viszont 12,5%-a 
volt kétszer vagy annál többször is munka nélkül. 

9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 
neme összes  Hányszor volt munka nélkül  

(legalább három hónapig) nő férfi  
 
0 69,2% 61,2% 67,9% 
 
1 23,4% 26,2% 23,8% 
 
2 4,5% 8,8% 5,2% 

 

 
3 2,1% 2,5% 2,2% 

 
Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A legtöbben – a nők és a férfiak egyaránt 67%-a - a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, 
ismerősök) keresztül próbálnak munkát keresni. Továbbra is nagyon sokan böngészik a napilapok 
álláskereső rovatait (a nők 49% és a férfiak 52%-a). Az új eszköz, az internet a férfiak esetében - 36% 
- még nem előzte meg az írott médiát, akkor sem, ha hozzávesszük a vállalati honlapokon való 
keresést is (3%). A nők esetében az internet használata magasabb (40%) a honlapokkal együtt (3%) 
sem előzte meg az írott sajtót. Az intézményes munkaközvetítési formák (munkaközvetítők 
igénybevétele) relatíve magas, különösen a nőknél (44%). Az ágazatban a férfiaknak 34%-a fordul a 
munkaügyi központhoz. Relatíve magas a telefonon próbálkozók aránya (25% a nők és 23% a férfiak 
esetében.) 
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10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 

  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 67% 67% 
Interneten keresztül 40% 36% 
Munkaügyi központhoz fordul 44% 34% 
Vállalati honlapokon keres 8% 3% 
Újságokban keres 49% 52% 
Szaklapokban keres 5% 6% 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 4% 5% 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 1% 1% 
Önéletrajzot küld 26% 24% 
Telefonon próbálkozik 25% 23% 
Másként 6% 6% 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a férfiak és nők 
többségének - a nők 63%-ának és a férfiak 67%-ának - csak egy munkaköre volt. A nőknek a 
férfiakénál valamivel nagyobb arányban volt két munkakörük is – 29%-uk mondhatja el ezt 
magáról. A férfiaknak egynegyede rendelkezett két munkakörrel is a jelenlegi 
foglalkoztatójánál. Három vagy több munkakörrel a nőknek 3%-a rendelkezett. Az 
adatbázisunkban szereplő férfiak között azonban egy ilyen sem volt 
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes Hány munkaköre volt 

nő férfi  
  

1 62,5% 67,9% 63,3% 
   

2 28,5% 25,0% 28,0% 
   

3 5,2% 4,8% 5,1% 
   

4 2,7%  2,3% 
   

5 1,0% 2,4% 1,2% 

    
 
Nem éppen megnyugtató, hogy a magasan kvalifikált munkaerő által jellemzett ágazatban a 
nők 67%-a és férfiak 65%-a vallott úgy, hogy nem vesz részt jelenleg oktatásban.  
Az alapképzettségen túli képzések a nők 33 és a férfiak 32%-nak nem javították az esélyét. A 
nőknek mindössze 20%-a, a férfiaknak 18%-a arra használta fel új ismereteit arra, hogy 
munkahelyet változtasson. A nők 28%-a és a férfiaknak viszont csak 16%-a kapott 
fizetésemelést.  
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12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 31,8% 32,3% 32,1% 
igen, fizetésemelést kaptam 

14,9% 14,9% 14,9% 

igen, más munkát találtam 
17,9% 23,6% 20,7% 

 

igen, egyéb módon 35,3% 29,2% 32,3% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A legnagyobb arányban az érettségizettek tettek szert új képesítésre, az érettségizett nők 72%-
a és a férfiak 83%-a. A felsőfokú végzettségű nők 70%-a, és a férfiak 67 %-a szerzett további 
képesítést.  
 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 
Más  
képesítést  
szerzett 

Iskolai végzettség 

    
max. 
8 ált. szakmunkás érettségi főisk. egyetem 

nő  nem 95,7% 60,6% 27,8% 30,0% 
    igen 4,3% 39,4% 72,2% 70,0% 
       
férfi  nem 40,0% 27,3% 17,2% 33,3% 
    igen 60,0% 72,7% 82,8% 66,7% 
       

 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es nemet az 5-ös igent jelent.  
A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy változatos, ámde szellemileg 
fárasztó.(4,2 illetve 4 pont). Relatíve magas osztályzatot kaptak az egészségre ártalmas 
munkakörülmények (2,9) és a veszélyes munkakörülmények (2,6). Az ágazatban dolgozók a 
munkahelyükért közepes mértékben aggódnak (3,5- es osztályzat)  
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14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 4,18 2,04 3,58 2,95 

férfi 4,30 1,97 3,02 2,73 

Összes 4,20 2,03 3,49 2,92 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 3,51 4,04 3,39 

férfi 3,55 3,98 3,24 

Összes 3,52 4,03 3,37 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,84 2,90 2,56 

férfi 3,70 2,95 2,76 

Összes 3,82 2,90 2,59 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy szorosak a 
határidők és nagyon gyorsan kell valamit elvégezni. A legkevésbé jellemző az, hogy nincs 
lehetőség az ebédre. 
 

15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként, % 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 2,94 3,36 4,10 

férfi 3,12 3,77 4,22 

Összes 2,97 3,42 4,12 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 4,18 3,21 3,33 3,06 

férfi 4,55 3,41 3,51 3,33 

Összes 4,23 3,24 3,35 3,10 
 
A nők 67% és a férfiak 64%-a félórán belül ér be a munkahelyére. 
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16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

Utazás munkahelyre 
  
  Nem vonatkozik Félórán belül Egy órán belül Egy órán túl 

neme  
nő 1,4% 66,5% 25,0% 6,7% 

   
férfi 5,6% 64,0% 22,5% 7,9% 

     
 
A nők leginkább busszal, villamossal közlekednek (56%), a férfiak leginkább autóval (52%). 
Jelentős a gyalogosan közlekedők aránya a nők között, 28%-uk semmilyen közlekedési 
eszközt nem vesz igénybe, a férfiak esetében ez az arány csak 16%. A férfiak 19%-a, és a nők 
20%-a biciklivel közlekedik. 
 

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 27% 52% 
biciklivel 10% 19% 
motorbiciklivel 0% 8% 
gyalog 28% 16% 
busszal, villamossal 56% 29% 
céges busszal 0% 0% 
vonattal 5% 5% 
otthon dolgozik 1% 2% 
 
A nők és a férfiak egyaránt 67%-a elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem azok 
egyértelműen túlterheltnek érzik magukat. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 67,3% 67,4% 67,4% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 31,5% 31,5% 31,5% 

 

többet szeretnék dolgozni 1,2% 1,1% 1,2% 
 
 
A nők csaknem 90%-a és a férfiak 83%-a nagyon fontosnak és fontosnak tartja azt, hogy jó 
munkatársaik legyenek. Elenyésző azok aránya, akik egyáltalán nem tarják fontosnak a jó 
munkatársakat (a nők 0,6%-a és a férfiak 1,2%-a).  
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19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
0,6% 1,2% 0,7% 

2 - Nem fontos 
2,1% 2,4% 2,1% 

3 - Közepesen fontos 
10,6% 11,0% 10,7% 

4 - Fontos 
24,6% 29,3% 25,3% 

5 - Nagyon fontos 
60,3% 53,7% 59,4% 

 

8 - Nem vonatkozik 
1,7% 2,4% 1,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A lakóhelytől való távolságot a nők 63%-a és a férfiaknak  57%-a tartja nagyon fontosnak, 
illetve fontosnak.  
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes 

 A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
5,0% 11,0% 5,9% 

2 - Nem fontos 
5,2% 6,1% 5,4% 

3 - Közepesen fontos 
24,9% 23,2% 24,6% 

4 - Fontos 
21,1% 29,3% 22,3% 

5 - Nagyon fontos 
41,8% 28,0% 39,8% 

 

8 - Nem vonatkozik 
1,9% 2,4% 2,0% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt a nők 57%-a és a férfik 50%-a az átlagosnál fontosabbnak tartja. 
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
12,2% 14,6% 12,5% 

2 - Nem fontos 
11,5% 6,1% 10,7% 

3 - Közepesen fontos 
18,4% 28,0% 19,9% 

4 - Fontos 
22,2% 24,4% 22,5% 

5 - Nagyon fontos 
32,5% 25,6% 31,5% 

 

8 - Nem vonatkozik 
3,1% 1,2% 2,9% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetősége vonatkozásában hasonlóak a vélemények, a nők 36%-a és a 
férfiak 32%-a  tartja nagyon fontosnak. 
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22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
11,1% 13,4% 11,4% 

2 - Nem fontos 
10,7% 13,4% 11,1% 

3 - Közepesen fontos 
18,9% 14,6% 18,2% 

4 - Fontos 
20,8% 24,4% 21,3% 

5 - Nagyon fontos 
35,8% 31,7% 35,2% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,7% 2,4% 2,7% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése elsősorban a nők számára kiemelkedő fontosságú 
(56%),de a férfiak is inkább tartják nagyon fontosnak (41%), mint egyáltalán nem fontosnak 
(5%). 
 

23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

 Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
3,1% 4,8% 3,4% 

2 - Nem fontos 
4,6% 6,0% 4,8% 

3 - Közepesen fontos 
11,7% 19,3% 12,8% 

4 - Fontos 
21,5% 25,3% 22,1% 

5 - Nagyon fontos 
56,1% 41,0% 53,8% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,9% 3,6% 3,0% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők mindössze 31%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte nagyon fontos. A 
férfiak esetében ez az arány még kevesebb (21%). A nők 24%, férfiak 27% szerint viszont 
egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők feltételezhetően a lakóhelyhez közelebb lévő 
önkormányzati gyermek intézményeket tartják szükségesnek. 
 

24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

 Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1- Egyáltalán nem fontos 
23,9% 27,5% 24,5% 

2 - Nem fontos 
7,4% 12,5% 8,1% 

3 - Közepesen fontos 
12,6% 8,8% 12,1% 

4 - Fontos 
11,6% 17,5% 12,4% 

5 - Nagyon fontos 
30,9% 21,2% 29,5% 

 

8 - Nem vonatkozik 
13,7% 12,5% 13,5% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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5. Bér- és jövedelem 
 
Az ágazati adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 8,9%-kal, a nettó bére 
6,9%-kal magasabb, mint a nőké.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér Nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 139549 95411 
férfi 153138 102465 
Összes 141554 96465 
Bérrés,% 8,9% 6,9% 
 
A bérrés 14,8% az egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások és 
11,2% a felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások kategóriájában.  
 

26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként 
 neme nettó bér 

nő 110646 

férfi 124634 
Felsőfokú képzettség 
 önálló alkalmazását 
 igénylő foglalkozások Bérrés 11,2% 

nő 92293 

férfi 108336 
Egyéb, felsőfokú 
 vagy középfokú  
képzettséget igénylő foglalkozások 

Bérrés 14,8% 
Megjegyzés: Csak azokat a foglalkozási főcsoport kategóriákat vettük be az elemzésbe, ahol legalább 60 fő szerepel.  
 
Az érettségivel rendelkező nők és férfiak közötti bérrés -0,9%, azaz ebben az esetben a férfiak 
bére alacsonyabb, mint a hasonló végzettségű nőké. A felsőfokú végzettségűek esetében a 
bérrés 13% a nők rovására, a szakmunkás végzettségűek esetében ez csupán 5,8%.  
 

27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása iskolai végzettség és nemek 
szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 75315 

férfi 79952 
Szakmunkás Bérrés,% 5,8% 

nő 91422 

férfi 90646 
Érettségi Bérrés,% -0,9% 

nő 116807 

férfi 134741 Egyetemi, főiskolai  
végzettség Bérrés,% 13,3% 
Megjegyzés: Csak azokat a kategóriákat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
 
A költségtérítések leggyakoribb eleme mind a nők, mind a férfiak körében a 13. havi bér 
(77% illetve 65%), ezt követik a nők esetében a jutalmak, a férfiak esetében a 
műszakpótlékok.  
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28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 31% 17% 39% 22% 

férfi 39% 22% 29% 29% 

Összes 32% 18% 37% 24% 
 
neme 

Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év végi jutalom 13. havi bér 

nő 2% 0% 7% 22% 77% 

férfi 2% 0% 6% 16% 65% 

Összes 2% 0% 7% 21% 75% 
 
 
Vitathatatlanul a legnépszerűbb béren kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás (a nők 76%-a, a 
férfiak 55%-a kapja), ezt követi a nők esetében a tömegközlekedési bérlet (31%) és a 
ruhapénz (29%), a férfiaknál a ruhapénz (278%). 
Számottevő nemek szerinti különbség a férfiak javára a vállalati kocsi kategóriánál, a mobil 
telefonnál, számítógépnél és otthoni irodafenntartásnál van, de osztalékot is csak férfiak 
kapnak. 
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
osztalék részesedés részvényjuttatás 

nő 1% 0% 0% 

férfi 2% 0% 0% 

Összes 1% 0% 0% 
 

neme 
egyéb vállalati kocsi, 

km pénz 
önkéntes 

egészségbiztosítás 
önkéntes 

nyugdíjbiztosítás 

nő 12% 6% 15% 22% 

férfi 18% 16% 16% 21% 

Összes 13% 8% 15% 22% 
 

neme 
mobiltelefon otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 

nő 9% 1% 31% 76% 

férfi 18% 4% 13% 55% 

Összes 11% 1% 28% 73% 
 

neme 
számítógép uszodabérlet tandíj 

hozzájárulás ruhapénz 

nő 0% 1% 7% 29% 

férfi 6% 1% 2% 27% 

Összes 1% 1% 6% 29% 
 
Mind a férfiak, mind a nők csaknem 100 %-ban időben kapták meg munkabérüket. 
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EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
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EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS 
 

Az egyéb közösségi és személyi szolgáltatás ágazatból összesen 477 fő, 257 nő és 220 férfi 
töltötte ki a BérBarométer kérdőívét. 

1. Objektív szempontok (a minta főbb jellemzői) 

1.1. Az egyén szempontjai 
 
Az egyéb közösségi és személyi szolgáltatás ágazatban  a nők  54%-a, a férfiak csaknem 
50%-a a versenyszférában dolgozik. A Bérbarométer kérdőívét kitöltő nők egynegyedének és 
a férfiak 26%-ának a munkahelye viszont a közszférában van. A nők 22%-a és a férfiak 24%-
a viszont a non-profit szektorban dolgozik. Az ágazat tehát tekintélyes non-profit szektorral 
rendelkezik, a közszférában és a non-profit szektorban dolgozók aránya hasonló.  
 

1. sz. táblázat A munkahely szektorális besorolása, % 
neme összes 

Hol van a munkahelye 
nő férfi  

 
versenyszférában 54,1% 49,5% 51,9% 
 
közszférában 24,4% 26,4% 25,3% 

 

 
non-profit szektorban 21,5% 24,2% 22,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők 44%-a, férfiaknak 33%-a szellemi, adminisztratív beosztásban dolgozik. Az ágazatban 
jelentős a fizikai státuszban dolgozók aránya, igaz, a férfiak valamivel nagyobb arányban 
találhatók fizikai státuszban (30%). A nők egynegyede fizikai dolgozó. Az ágazat abban is 
különbözik a többitől, hogy az adatbázisban szereplő nők 13%-a vezető beosztású, szemben a 
férfiak 8,6%-ával.  
 

2. sz. táblázat Beosztás a munkahelyen, % 
neme összes 

Státusza munkahelyén 
nő férfi  

fizikai munkás 25,2% 29,9% 27,5% 
 
szellemi, adminisztratív 44,3% 32,6% 38,8% 
 
vezető 17,6% 28,9% 22,9% 

 

 
egyéb 12,9% 8,6% 10,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A foglalkozási főcsoportokat tekintve a nők 32%-a szolgáltatások jellegű foglalkozással 
rendelkezik.  A férfiak legnagyobb csoportja – csaknem 30%-a – az igazgatási, 
érdekképviseleti és gazdasági vezetők főcsoporthoz tartozik, míg a nőknek csupán 15%-a. 
Mindkét nem esetében a második legnagyobb csoport a felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozási főcsoport részese ( a nők 20 és a férfiak 18%-a).   
A férfiaknak mindössze 13% rendelkezik szolgáltatás jellegű foglalkozással 
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3. sz. táblázat A nemek megoszlása foglalkozási főcsoportonként, % 
 neme összes 

  nő férfi összesen 
 

Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, 
gazdasági vezetők 14,6% 29,4% 21,6% 

 
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozások 19,8% 18,2% 19,0% 

 
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglalkozások 10,4% 10,7% 10,5% 

 
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 14,2% 2,1% 8,5% 

 
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 31,6% 12,8% 22,8% 

 
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 

foglalkozások 
,9% 1,1% 1,0% 

 
Ipari és építőipari foglalkozások 4,2% 10,7% 7,3% 

 
Gépkezelők, összeszerelők járművezetők 

 
4,8% 2,3% 

 
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 4,2% 10,2% 7,0% 

 
 
 
Az egészségügy és szociális ellátáságazatban a nők kormegoszlása 30-55 éves kor között 
nagyjából egyenletes. Legnagyobb hányadban a 35-39 évesek vannak jelen (17%). Az 
ágazatban a 25-29 éves nők viszont csak 11 %-ban képviseltetik magukat, feltételezhetően 
Gyes, Gyed igénybevétele következtében.     
6 év után csökken a részvételük. A férfiak között – legalábbis az adatbázisban -  az 50-55 év 
közöttiek vannak kiemelkedő arányban (19%).  
Míg a nők esetében a középiskolai (49%), a férfiak esetében az egyetemi, főiskolai végzettség 
dominál, 48%-uk diplomás. A nők 35%-a diplomás. Az ágazatban dolgozók képzettségi 
szintje magas.  
Az ágazatban a minta női és férfi csoportja egyaránt 92%-ban nem tartozik semmiféle 
kisebbséghez. A nők között a romák aránya 4,2%, a férfiak között 6,5%. Az egyéb 
nemzetiségiek közül kiemelkedik a szlovák férfiak aránya (1,1%). 
Az ágazatban nagyon nagy a különbség a nők és a férfiak között a párkapcsoltban élést 
illetően. A férfiaknak jóval nagyobb hányada házas (72%), mint a nőké (51%).  Mindkét nem 
esetében magas az egyedülállók aránya (31% a nőknél és 22% a férfiaknál). A nők nagyobb 
arányban elváltak (14%), mint a férfiak (6%). 
Az ágazatban magas az özvegy nők aránya (4,3%), szemben az özvegy férfiak arányával 
(0,5%), pedig ez utóbbi 30%-a tartozik az 56 éven felüli korcsoporthoz.  
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4. sz. táblázat: Családi állapot, nemenként, % 
neme összes 

 Családi állapot 
nő férfi  

 
házas 50,7% 71,7% 60,5% 
 
özvegy 4,3% 0,5% 2,5% 
 
elvált 14,2% 6,0% 10,4% 

 

 
egyedülálló 30,8% 21,7% 26,6% 

összes  
100,0% 

 
100,0% 100,0% 

 
 
A nők 59% és a férfiak 76%- partnerrel, házastárssal él együtt. A nők és a férfiak 43-43%-a él 
gyermekével. Kiemelkedően magas a szülőkkel együtt élők aránya az ágazatban, különösen a 
nők esetében: a nők 23%-a, a férfiak 18% a szülőkkel él. Magas a szingli háztartások aránya 
is: a nők 13%-a és a férfiak 9%-a egyedül él.  
 

5. sz. táblázat. Együttélési kapcsolatok, nemenként, % 
 nő férfi 

partnerével 59% 76% 
gyermekkel 43% 43% 
unokával 1% 3% 
szülőkkel 23% 18% 

nagyszülőkkel 2% 1% 
egyedül 13% 9% 

nem családtagokkal 1% 1% 
testvérrel 9% 5% 

 Megjegyzés: több válasz is lehetséges volt, így a %-ok nem 100%-ot adnak. 
 
 
A nők 82%-ának és a férfiak 88%-ának van gyermeke. A legtöbb férfinek és nőnek van 
gyermeke. Az elvált nők között kissé magasabb a gyermekesek aránya (90%), mint a férfiak 
között (82%). Az egyedülállók közül a nők 14%-a vállalt gyermeket. A férfiak között ez az 
arány 8% 
 

6. sz. táblázat. Gyermekesség és családi állapot, nemenként, % 
Családi állapot neme 

  
 Van-e gyereke 
  Házas Özvegy Elvált Egyedülálló 

nő   
Nincs 17,8% 33,3% 10,3% 86,4% 

     
Van 82,2% 66,7% 89,7% 13,6% 

   
Összes 

 
100% 100% 100% 100% 

férfi   
Nincs 12,2% 

 
18,2% 91,9% 

     
Van 87,8% 100% 81,8% 8,1% 

   
Összes 

 
100% 100% 100% 100% 

 
A munkaviszony a nők 80, a férfiak 88-ánál határozatlan idejű. A többi ágazathoz képest 
relatíve magas a nők határozott idejű szerződéssel történő foglalkoztatása.  
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Magas az ágazatban a minimálbéren foglalkoztatottak aránya. A nők és a férfiak 21-21%-át 
foglalkoztatják minimálbéren.  
Az ágazatban alacsony a szakszervezeti szervezettség. A nők 21%-a, a férfiak 31%-a 
szakszervezeti tag. Ebből a nők 13% és a férfiaknak viszont mindössze 23%-a szakszervezeti 
tisztségviselő. 

1.2. A munkahely jellemzői 
 
A következőkben azoknak az intézményeknek, vállalatoknak a jellemzőit elemezzük, ahol a 
válaszadóink dolgoznak. Ebben a részben nem alkalmazunk női és férfi megosztást, mert úgy 
véljük, hogy itt a nemi jellemzők nem elsődlegesek. 
Az ágazatban dolgozó és a kérdőív kérdéseire választ adók 41%-a foglalkoztatott nélküli vagy 
tíznél kevesebb főt foglalkoztató mikro-vállalatnál dolgozik. Az egyéb közösségi és személyi 
szolgáltatás ágazatban tehát a mikro-és kisvállalati foglalkoztatás dominál. A mikro-és 
kisvállalatoknál pedig az összes felmért személy háromnegyede dolgozik.  
Az kollektív szerződések által lefedett munkahelyek 46%-át a 10-50 főt foglalkoztató 
kisvállalatoknál találjuk, 12%-át az 50-100 fős vállalatoknál.  
 

7. sz. táblázat. Kollektív szerződés, vállalati méret, % 

kollektív szerződés  Vállalatánál foglalkoztatottak száma 
  nincs van 
 tíznél kevesebb 44,2% 13,3% 

  10-20 16,8% 15,2% 
  20-50 4,2% 30,9% 
  50-100 2,1% 12,1% 
  100-250 4,2% 6,1% 
  250-500 3,2% 5,5% 
  500-1000 2,1% 10,3% 
  1000-2000 2,6% 2,4% 
  2000-5000  1,8% 
 5000-nél több  1,2% 
   

Összes 100,0% 100,0% 
   
 
 
Az ágazatban dolgozó nők csaknem egyharmada 10 fősnél kisebb cégeknél dolgozik; 
háromnegyedük pedig 0-50 fős mikro-és kisvállalatoknál.  
A szakszervezeti képviselet több mint fele az 50 fősnél kisebb vállalatoknál koncentrálódik. A 
szakszervezeti befolyásra igennel szavazók 67%-a, de a nemmel szavazóknak is éppen 67%-a 
a 0-50 fős cégeknél koncentrálódik.  
Igennel legnagyobb arányban a 20-50 fős cégeknél dolgozók (az igennel válaszolók 35,6%-a) 
válaszolt. 
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8. sz. táblázat. Szakszervezeti képviselet és szakszervezeti befolyás, % 

Vállalatánál foglalkoztatottak száma Szakszervezeti képviselet Szakszervezeti befolyás a 
vállalatvezetésre 

tíznél kevesebb 13,8% 16,9% 

10-20 14,4% 14,4% 

20-50 28,2% 35,6% 

50-100 12,6% 8,5% 

100-250 7,5% 4,2% 

250-500 5,2% 4,2% 

500-1000 9,8% 8,5% 

1000-2000 5,2% 2,5% 

2000-5000 1,7% 2,5% 
 
5000-nél több 1,1% 1,7% 
 
Összes 100,0% 100,0% 

 
A legnagyobb mértékű elbocsátások a 10- 50 fős intézményeknél voltak.  

2. Munkanélküliség, munkahelykeresés 
 
A nők 66% és a férfiak 63%-a még nem volt munkanélküli. Akik már voltak, azok is leginkább csak 
egyszer (nők 25%-a és a férfiak 24%-a). Az ennél többszöri munkanélküliség viszont ritka, a nők 
8,9%, a férfiaknak 10,9%-a volt kétszer vagy annál többször is munka nélkül. 

9. sz. táblázat Hányszor volt munkanélküli? % 
neme összes  Hányszor volt munka nélkül  

(legalább három hónapig)  nő férfi  
  

0 65,6% 63,0% 64,4%
   

1 25,0% 23,6% 24,4%
   

2 6,8% 4,8% 5,9%
   

3 és több 2,60% 8,50% 5,30%
 
Összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A legtöbben – a nők 70%-a és a férfiak 57%-a - a hagyományos kapcsolatrendszeren (család, 
ismerősök) keresztül próbálnak munkát keresni. Továbbra is nagyon sokan – különösen a nők - 
böngészik a napilapok álláskereső rovatait (a nők 58% és a férfiak 39%-a). Az új eszköz, az internet 
igénybevétele magasabb a nők esetében (42%), a férfiak esetében ez 39%. 

Az intézményes munkaközvetítési formák (munkaközvetítők igénybevétele) közepes, a nőknél 38%, a 
férfiaknál 39%.  
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A telefonon próbálkozók aránya mindkét nem esetében alacsony (18%). A magán- és idény 
munkaközvetítőhöz elenyészően kevesen ill. senki nem fordul, de alacsony a szaklapok és a vállalati 
honlapok igénybevétele is.   

   

10. sz. táblázat. Álláskeresés módozatai 
  nő férfi 
Megkérdezi családját, ismerőseit 70% 57% 
Interneten keresztül 42% 39% 
Munkaügyi központhoz fordul 38% 39% 
Vállalati honlapokon keres 7% 10% 
Újságokban keres 58% 39% 
Szaklapokban keres 6% 5% 
Magán munkaközvetítőhöz fordul 2% 3% 
Idény munkaközvetítőkhöz fordul 0 1% 
Önéletrajzot küld 22% 23% 
Telefonon próbálkozik 18% 18% 
Másként 11% 14% 

3. Foglalkoztathatósági szempontok / a munkaerőpiaci 
rugalmasságot elősegítő tényezők 
 
A munkakörök száma a jelenlegi munkahelyen részben a munkahely adaptivitását jelzi, 
részben pedig a dolgozók karrier lehetőségeit. A jelenlegi munkahelyen a férfiak és nők 
többségének - a nők 72%-ának és a férfiak 62%-ának - csak egy munkaköre volt.  
A nőknek a férfiakénál valamivel kisebb arányban volt két munkakörük is – 18%-uk 
mondhatja el ezt magáról. A férfiaknak egynegyede rendelkezett két munkakörrel is a 
jelenlegi foglalkoztatójánál.  
Három vagy több munkakörrel a nőknek 9,6%-a, a férfiaknak 10,5%-a rendelkezett.  
 

11. sz. táblázat. Munkakörök száma a jelenlegi foglalkoztatónál nemenként, % 
neme összes Hány munkaköre volt  

Nő férfi  
  

1 72,0% 62,2% 67,4% 
   

2 17,9% 25,0% 21,2% 
   

3 7,2% 8,3% 7,8% 
   

4 1,9% 2,2% 2,1% 
   

5 0,5%  0,3% 

    
 
A nők 73%-a és férfiak 78%-a vallott úgy, hogy nem vesz részt jelenleg oktatásban. Az 
alapképzettségen túli képzések a nők 37%-ának és a férfiak 29%-nak nem javították az 
esélyét. A nőknek mindössze 24%-a, a férfiaknak 28%-a arra használta fel új ismereteit arra, 
hogy munkahelyet változtasson.  
A nőknek és a férfiaknak viszont csak 8%-a kapott fizetésemelést.  
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12. sz. táblázat. Képesítések és esélyek, nemenként, % 
neme összes 

Képesítések javították-e esélyeit 
nő férfi  

nem változott 36,9% 28,9% 33,2% 
igen, fizetésemelést kaptam 

8,8% 8,1% 8,5% 

igen, más munkát találtam 
23,8% 28,1% 25,8% 

 

igen, egyéb módon 30,6% 34,8% 32,5% 
összes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A legnagyobb arányban az érettségizettek nők tettek szert új képesítésre (68%) és a felsőfokú 
végzettségű férfiak (69%)..  
 

13. sz. táblázat. Egyéb képesítés szerzése, iskolai végzettség, nemenként, % 

Iskolai végzettség Más  
képesítést  
szerzett  Max. 

8 ált. Szakmunkás Érettségi Főisk., egyetem 

nő  nem 71,4% 85,7% 31,7% 37,3% 
    igen 28,6% 14,3% 68,3% 62,7% 
       
férfi  nem 77,8% 62,1% 33,3% 31,5% 
    igen 22,2% 37,9% 66,7% 68,5% 
       

 
 

4. Munkakörülmények; munka és családi élet 
összeegyeztethetősége, a munkával kapcsolatos vélemények 
 
A munkával kapcsolatos véleményeket az iskolai osztályzatok mintájára 1-5-ig osztályozták a 
válaszadók, az 1-es nemet az 5-ös igent jelent.  
A legmarkánsabb vélemény a munkával kapcsolatban az, hogy változatos (4,25), ámde 
veszélyes munkakörülmények között zajlik (4,25). Ezzel a két állítással mind a férfiak, mind a 
nők hasonlóképpen értenek egyet.  
Sem a nők, sem a férfiak nem értenek azonban azzal egyet, hogy a munkájuk monoton lenne, 
illetve a munkakörülmények az egészségre ártalmasak lennének.  
Az ágazatban dolgozó férfiak és nők egyaránt szellemileg némileg jobban elfáradnak, mint 
fizikailag.  
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14. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények I., nemenként 

neme 

Munkája változatos Munkája monoton Aggódom a 
munkahelyem miatt 

Sokszor végzem 
munkatársaim feladatait 

nő 4,23 1,95 2,95 2,64 

férfi 4,26 1,89 3,01 2,65 

Összes 4,25 1,92 2,97 2,64 
 

neme 

Fizikailag fáradtan 
megy haza 

Szellemileg fáradtan megy 
haza Maga szervezi meg teendőit 

nő 3,10 3,67 3,89 

férfi 3,22 3,58 3,64 

Összes 3,15 3,63 3,77 
 

neme 

Stresszes a munkaköre Egészségre ártalmas 
munkakörülmények 

Veszélyes 
munkakörülmények 

nő 3,07 2,06 4,23 

férfi 3,46 2,01 4,26 

Összes 3,25 2,04 4,25 
 
A munka szervezettségével kapcsolatban a legjellemzőbb vélemény az, hogy nagyon gyorsan 
kell elvégezni valamit és szorosak a határidők. A legkevésbé – közepesen - jellemző az, hogy 
nem lenne megfelelő munka és nem lehet ebédelni. 
 

15. sz. táblázat. Munkával kapcsolatos vélemények II., nemenként 

neme 

Nem tud megebédelni Túlóráznia kell Nagyon gyorsan kell 
elvégeznie valamit 

nő 3,34 3,65 4,14 

férfi 3,55 3,98 4,33 

Összes 3,44 3,80 4,23 
 

neme 

Szorosak a 
határidők 

Főnöke megváltoztatja a 
munkaidejét 

Munkaideje 
ütközik családi 
elfoglaltságával 

Nincs megfelelő 
munka 

nő 4,29 3,78 3,44 3,38 

férfi 4,06 3,56 3,66 3,50 

Összes 4,18 3,68 3,54 3,43 
 
A nők 59%-a és a férfiak 52%-a -félórán belül ér be a munkahelyére. 
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16. sz. táblázat. Utazási idő a munkahelyre, nemenként, % 

Utazás munkahelyre 
  
  Nem vonatkozik Félórán belül Egy órán belül Egy órán túl 

neme  
nő 6,6% 59,0% 29,2% 5,2% 

   
férfi 8,1% 51,6% 34,4% 5,4% 

     
 
A nők leginkább busszal, villamossal közlekednek (50%), a férfiak leginkább autóval (46%). 
A nők 33%a autóval közlekedik. Jelentős a gyalogosan közlekedők aránya a nők között, 28%-
uk semmilyen közlekedési eszközt nem vesz igénybe, a férfiak esetében ez az arány csak 
21%. A férfiak 14%-a, és a nők 11%-a biciklivel közlekedik. 
 

17. sz. táblázat. Utazási eszköz a munkahelyre, nemenként, % 
  nő férfi 
autóval 33% 46% 
biciklivel 11% 14% 
motorbiciklivel 0% 2% 
gyalog 28% 21% 
busszal, villamossal 50% 36% 
céges busszal 0% 3% 
vonattal 3% 3% 
otthon dolgozik 4% 5% 
 
A nők és a férfiak egyaránt 70%-a elégedett a munkája mennyiségével. Akik nem azok inkább 
túlterheltnek érzik magukat. A férfiak 2%-a és a nők 5%-a százalék körüli aránya szeretne 
többet dolgozni, ha lehetne. 
 

18. sz. táblázat Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni? % 
neme összes 

Szeretne többet vagy kevesebbet dolgozni 
nő férfi  

nem, elégedett vagyok 70,6% 67,9% 69,3% 
kevesebbet szeretnék 
dolgozni 24,2% 29,9% 26,9% 

 

többet szeretnék dolgozni 5,2% 2,1% 3,8% 
 
 
A nők és a férfiak 80-80%-a nagyon fontosnak és fontosnak tartja azt, hogy jó munkatársaik 
legyenek. Elenyésző azok aránya, akik egyáltalán nem tarják fontosnak a jó munkatársakat (a 
nők 1%-a és a férfiak 1,6%-a).  
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19. sz. táblázat. Jó munkatársak szerepe a munkahelyen. % 
neme összes 

Jó munkatársak 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
1,0% 1,6% 1,3% 

2 - Nem fontos 
1,0% 5,5% 3,1% 

3 - Közepesen fontos 
15,7% 11,0% 13,5% 

4 - Fontos 
24,8% 33,0% 28,6% 

5 - Nagyon fontos 
54,8% 47,8% 51,5% 

 

8 - Nem vonatkozik 
2,9% 1,1% 2,0% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A lakóhelytől való távolságot a nők 49%-a és a férfiaknak  43%-a tartja nagyon fontosnak, 
illetve fontosnak.  
 

20. sz. táblázat. A lakóhelytől való távolság, nemenként, % 
neme összes 

 A lakóhelytől való távolság 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
7,2% 10,4% 8,7%

2 - Nem fontos 
11,0% 6,6% 8,9%

3 - Közepesen fontos 
29,7% 37,7% 33,4%

4 - Fontos 
19,6% 18,0% 18,9%

5 - Nagyon fontos 
29,2% 25,1% 27,3%

 

8 - Nem vonatkozik 
3,3% 2,2% 2,8%

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
  
A rugalmas munkaidőt a nők és a férfiak 54-54%-a az átlagosnál fontosabbnak tartja.  
 

21. sz. táblázat. Rugalmas munkaidő, nemenként, % 
neme összes 

Rugalmas munkaidő 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
12,4% 11,5% 12,0% 

2 - Nem fontos 
10,5% 8,7% 9,7% 

3 - Közepesen fontos 
21,5% 24,6% 23,0% 

4 - Fontos 
19,6% 29,0% 24,0% 

5 - Nagyon fontos 
34,0% 24,6% 29,6% 

 

8 - Nem vonatkozik 
1,9% 1,6% 1,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A továbbképzés lehetőségét a nők 42%-a és a férfiak 40%-a  tartja nagyon fontosnak illetve 
fontosnak. Meglepő azonban az, hogy a nők 15%-a és a férfiak 19%-a egyáltalán nem tartja 
fontosnak a továbbképzés lehetőségét. 
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22. sz. táblázat. Továbbképzési lehetősége, nemenként, % 
neme összes 

Továbbképzési lehetőségek 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
15,3% 19,1% 17,1% 

2 - Nem fontos 
21,1% 20,2% 20,7% 

3 - Közepesen fontos 
15,8% 17,5% 16,6% 

4 - Fontos 
17,2% 22,4% 19,6% 

5 - Nagyon fontos 
24,9% 18,0% 21,7% 

 

8 - Nem vonatkozik 
5,7% 2,7% 4,3% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A munka és családi élet összeegyeztetése elsősorban a nők számára kiemelkedő fontosságú 
(39%),de a férfiak is inkább tartják nagyon fontosnak (32%), mint egyáltalán nem fontosnak 
(10%). 
 

23. sz. táblázat. Munka és családi élet összeegyeztetése, nemenként,% 
neme összes 

 Családi élet és munka összeegyeztetése 
nő férfi  

1 - Egyáltalán nem fontos 
9,0% 9,8% 9,4% 

2 - Nem fontos 
7,6% 8,2% 7,9% 

3 - Közepesen fontos 
19,4% 25,1% 22,1% 

4 - Fontos 
21,3% 23,0% 22,1% 

5 - Nagyon fontos 
39,3% 31,7% 35,8% 

 

8 - Nem vonatkozik 
3,3% 2,2% 2,8% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A nők mindössze 20%-a véli úgy, hogy a vállalati gyermekintézmények léte nagyon fontos. A 
férfiak esetében ez az arány még kevesebb (15%). A nők 32%, férfiak 33% szerint viszont 
egyáltalán nem fontos ez az intézmény. Ők feltételezhetően a lakóhelyhez közelebb lévő 
önkormányzati gyermek intézményeket tartják szükségesnek. 
 

24. sz. táblázat. Vállalati gyermekintézmények, nemenként, % 
neme összes 

 Vállalati gyermekintézmények 
nő férfi  

1- Egyáltalán nem fontos 
31,6% 33,3% 32,4% 

2 - Nem fontos 
6,7% 13,1% 9,7% 

3 - Közepesen fontos 
10,0% 15,8% 12,8% 

4 - Fontos 
13,4% 8,2% 11,0% 

5 - Nagyon fontos 
20,1% 14,8% 17,6% 

 

8 - Nem vonatkozik 
18,2% 14,8% 16,6% 

összes 100,0% 100,0% 100,0% 
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5. Bér- és jövedelem 
 
Az ágazati adatbázisban szereplő adatok alapján a férfiak bruttó bére 19,9%-kal, a nettó bére 
6,7%-kal magasabb, mint a nőké.  
 

25. sz. táblázat. Bruttó és nettó bér nemenként, Ft 
neme bruttó bér Nettó bér 
 Ft/hó Ft/hó 
nő 149881 110499 
férfi 187020 118427 
Összes 168081 114229 
Bérrés,% 19,9% 6,7% 
 
A legnagyobb a bérrés % az igazgatási, érdekképviseleti és gazdasági vezetők foglalkozási 
csoportjában, 7,9%. A felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 
kategóriájában a bérrés a férfiak javára 5,4%,  és a kisebb a bérdifferencia  a szolgáltatás 
jellegű foglalkozásoknál (4,7%). 
 

26. sz. táblázat. Nettó bér és bérrés foglalkozási főcsoportonként. 
 neme nettó bér 

nő 148432 
férfi 161139 

Törvényhozók, 
igazgatási, érdekképviseleti vezetők, 
gazdasági vezetők Bérrés 7,9% 

nő 97559 

férfi 102380 
Felsőfokú képzettség 
 önálló alkalmazását 
 igénylő foglalkozások 

Bérrés 4,7% 
nő 133255 

férfi 140852 
Egyéb, felsőfokú 
 vagy középfokú  
képzettséget igénylő foglalkozások 

Bérrés 5,4% 
Megjegyzés: Csak azokat a foglalkozási főcsoport kategóriákat vettük be az elemzésbe, ahol legalább 60 fő szerepel.  
 
A szakmunkásképzőt végzettek bérrése -2,1%, az érettségivel rendelkezőké pedig -3,3%, azaz 
a férfiak bére alacsonyabb, mint a nőké. A felsőfokú végzettségűek esetében a bérdifferencia 
7,3%, de már a férfiak javára. 
 

27. sz. táblázat. A nettó jövedelem és a bérrés alakulása iskolai végzettség és nemek 
szerint 

neme nettó bér 
  Ft/hó 

nő 75715 
férfi 74177 

Szakmunkás Bérrés,% -2,1% 
nő 101385 
férfi 98115 

Érettségi Bérrés,% -3,3% 
nő 141501 
férfi 152585 Egyetemi, főiskolai  

végzettség Bérrés,% 7,3% 
Megjegyzés: Csak azokat a kategóriákat elemeztük, ahol a minta elemszám legalább 60 volt. 
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A költségtérítések leggyakoribb eleme mind a nők, mind a férfiak körében a 13. havi bér 
(27%-43%), ezt követik a nők és a férfiak esetében a jutalmak, a nők esetében a borravaló és 
az év végi jutalom.  
 

28. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások I. 

neme 

Műszakpótlékot 
kapott 

Túlórapótlékot 
kapott Jutalmat kapott Veszélyességi pótlékot 

kapott 

nő 5% 7% 23% 0% 

férfi 10% 15% 27% 3% 

Összes 7% 11% 25% 2% 
 
neme 

Nyelvpótlék Célprémium Vezetői pótlék év végi jutalom 13. havi bér 

nő 2% 0% 3% 15% 27% 

férfi 2% 4% 4% 21% 43% 

Összes 2% 2% 4% 18% 35% 
 
 
Vitathatatlanul a legnépszerűbb bérek kívüli juttatás az étkezési hozzájárulás (a nők 50%-a, a 
férfiak 70%-a kapja), ezt követi a mobiltelefon a férfiaknál (35%) és az önkéntes 
nyugdíjbiztosítási hozzájárulás a férfiaknál (33%), és a tömegközlekedési bérlet a nőknél 
(21%). 
Számottevő nemek szerinti különbség a férfiak javára a vállalati kocsi kategóriánál, a mobil 
telefonnál, számítógépnél van.  
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29. sz. táblázat. Költségtérítések, pótlékok, béren kívüli juttatások II. 

neme 
osztalék részesedés részvényjuttatás 

nő 1% 0% 1% 

férfi 2% 0% 0% 

Összes 2% 0% 1% 
 

neme 
egyéb vállalati kocsi, 

km pénz 
önkéntes 

egészségbiztosítás 
önkéntes 

nyugdíjbiztosítás 

nő 22% 9% 8% 20% 

férfi 20% 31% 13% 33% 

Összes 21% 20% 10% 26% 
 
 

neme 
mobiltelefon otthoni 

irodafenntartás 
tömegközlekedési 

bérlet 
étkezési 

hozzájárulás 

nő 19% 1% 21% 50% 

férfi 35% 2% 22% 70% 

Összes 26% 2% 22% 59% 
 

neme 
számítógép uszodabérlet tandíj 

hozzájárulás ruhapénz 

nő 3% 1% 5% 11% 

férfi 6% 3% 4% 15% 

Összes 4% 2% 4% 13% 
 
Mind a férfiak, mind a nők 96 %-a időben kapta meg munkabérét. 
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EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS 

Kormegoszlás nemenként

0
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nő férfi

%

18-24 éves

25-29 éves

30-34 éves
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50-55 éves

56+ éves
 

 

Iskolai végzettség, nemenként, %
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