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BEVEZETÉS  

 

Pályázatunk célja, empirikus kutatás keretei között annak feltárása volt, hogy miként 

segíthetnek a hagyományos és az új típusú (pl. atipikus, piaci és nem piaci, valamint határon 

átnyúló) munkaformák a munkanélküliség csökkentésében. Elemezni kívánjuk, hogyan 

viszonyulnak az atipikus foglalkoztatási formákhoz (atipikus, nem piaci és határon átnyúló) a 

vállalatok, a munkanélküliek, az aktív fiatal, (Y) és a leendő (Z) munkavállalók. Kiemelten 

vizsgálnánk a különböző foglalkoztatási formák hatásait két magyar-szlovák határmenti 

régióban – Duna mentén - Komárom (HU)-Komárno (SK) és Esztergom (HU)-Sturovo (SK) 

vidékén és annak tágabb környezetében. 

A célból adódóan a vizsgálat kétrétegű. A munkavállalók pólusából közelítve a 

„személyes kutatás” keretét a következő feltevések alkotják: A válaszadók életkora és 

képzettsége meghatározza az atipikus formák iránti attitűdjeiket. Azt feltételezzük, hogy 

válaszadóink - különösen az Y és a Z generációk - az atipikus formákat is szívesen vállalják. 

Ehhez kapcsolódóan úgy gondoljuk, hogy a fiatal munkahelykeresők a „normál” 

elhelyezkedés esélyéhez képest, kevésbé gyengítő tényezőként fogják fel az atipikus állások 

(vagy némelyikének) elfogadását, mint az idősebb korosztályok. Ugyanakkor a fiatal (és 

leendő) munkavállalók körében az atipikus formák közül is a közfoglalkoztatás rendelkezik a 

legalacsonyabb preferenciaszinttel. 

Munkáltatói oldalról közelítve, feltevésünk szerint a V4 országaiban - a pályázatunk 

esetében a szlovák-magyar határmenti térségben - a munkaadók alapvetően még mindig 

létszám- és bércsökkentéssel reagálnak a kritikus helyzetekre. A vállalkozások válság-

elhárítási reakcióiban a személyi jellegű megoldások helyett inkább a hosszabb távú 

intézkedések a jellemzőek. Véleményünk szerint az atipikus foglalkoztatás a V4 tagországok 

- a pályázatunk esetében a szlovák-magyar határmenti térségben - vállalati körében nem 

kedvelt. Úgy gondoljuk, hogy a megkérdezett munkaadók ismereteik, információik 

elégtelenségét jelölik meg az atipikus formák mellőzésének indokaként..  

A tudományos megfigyelés és a laikus megfigyelése között a különbség, Ghauri és 

Gronhaug (2011)1 szerint az, hogy a tudományos kutatás módszeresen végzik, s nem 

hiedelmekre, hanem a logikára épül: ezért is fontos, hogy logikai kapcsolat áll fenn az ok és 

az okozat között. 

 Munkánkban is követtük az előbb jelzett gondolatot. Először elméletileg tisztáztuk a 

normál és az atipikus foglalkoztatással kapcsolatos elméleti felvetéseket. A jelzett elméleti 

                                                
1 Ghauri, P.-Gronhaug, K. (2011): Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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vizsgálódásainkra alapozva dolgoztuk ki hipotéziseinket, amelyeket kétféle empirikus 

vizsgálattal próbáltuk igazolni.  

A tanulmányunk a következő részekből áll: 

 1. és 2. fejezet: fogalomismertetés és elméleti összefoglaló  

 3. fejezetben olvashatunk a régió sajátos foglalkoztatási helyzetéről, míg 

 4. fejezetben és az empirikus kutatásunk céljairól és a javasolt 
hipotézisekről. 

  5. és a 6. fejezetben mutatjuk be a személyes munkanélküliekre és a 
fiatalokra vonatkozó  kutatásunk célját, az összegyűjtött empirikus adatokat, 
statisztikai elemzéseinket és a javasolt hipotézisek validitás ellenőrzésének 
eredményét. 

 7. fejezetben ismertetjük a vállalati kutatásunk célját, az összegyűjtött 
empirikus adatokat, statisztikai elemzéseinket és a javasolt hipotézisek 
validitás ellenőrzésének eredményét. 

 8. fejezet: disszeminációs jelentés 

 9. fejezet tartalmazza a legfontosabb elméleti és empirikus 
következtetéseink összefoglalását, ajánlásainkat és kutatásunk korlátait és a 
jövőbeli terveinket. 

 10. fejezet: A tanulmány hat mellékletében olvashatok a személyes, valamint 
a vállalati felméréseink magyar és szlovák nyelvű kérdőívei. 

A tanulmány szerzői a következő személyeknek tartoznak köszönettel: 

 Ács Nóra, könyvtári szakreferens, Szent István Egyetem 

 Bukor József, dékán, Selye János Egyetem (SJE) 

 Cserjési Kinga, Komárom-Esztergom megyei kereskedelmi és iparkamara 
munkatársa, 

 Dr. Kolbe Tamás, ügyvezető igazgató, Larskol Kft. 

 Dr.Komor Levente, egyetemi docens, Szent István Egyetem GTK TTI intézet 
igazgató 

 Natkai Istvánné,  kirendeltség-vezető, KEM KH Munkaügyi Központja,  
Komáromi Kirendeltség, 

 Ing. Mária Poláčková, az OLSAF igazgatója (Office of Labour Social Affairs 
and Family), 

 Sinka Róbert, e-learning szakértő, 

 Szabó Katalin, PhD jelölt, SZIE kutatási adminisztrációfelelős, 

                                                                                                                                                   
 



7 

 

 Szekeresné Horváth Zsuzsanna, KEM KH Munkaügyi Központja,  
Esztergomii Kirendeltség, 

 Komárom-Esztergom megyei kereskedelmi és iparkamara tanácsadója. 

 A kutatáshoz kapcsolodó felmérések elvégzéséért a következő hallgatóknak 
tartozunk köszönettel: 

Komárno/Komárom-Gödöllő, 2014 december 18.. 

Dr. Poór József, DSc 

kutatás vezetője 
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1 FOGALOM-ÉRTELMEZÉSEK (MADARÁSZ IMRE-SZABÓ INGRID) 

"Az elkövetkező évszázadban a munkaképes lakosság 

húsz százaléka elég lesz ahhoz, hogy lendületben tartsa a 

világgazdaságot. Ennél több munkaerőre nem lesz 

szükség' – mondta a kereskedőmágnás, Washington 

SyCip. A munkát keresők mindössze egy ötöde fogja 

tehát megtermelni mindazt az árut, illetve nyújtani 

mindazt a nagy értékű szolgáltatást, amelyet a világ 

társadalma megengedhet magának. …. És a többi? A 

munkavállalók nyolcvan százaléka állástalan 

lesz?"(Hans Martin – Peter Schumann, 1998) 

 

„A munka, mint közgazdasági fogalom az a tudatos emberi tevékenység, melynek célja 

gazdaságilag hasznosat, értékeset teremteni. A munkának azon kívül, hogy fontos termelési 

tényező, az emberi művelődésre nézve óriási jelentősége van. … A munkának erkölcsi 

jelentősége is van egyrészt azáltal, hogy az ember hivatásszerű tevékenységévé, és mint 

ilyen az erkölcsi életcélok eszközévé válik, másrészt azáltal is, hogy az emberekre 

nemesítőleg és nevelőileg hat (Pallas Nagylexikon 12. kötet).”2 

A munkavégzés nem azonos a foglalkoztatással. Az emberek az évezredek alatt 

jutottak oda, hogy egyáltalán foglalkoztatásról, tehát másokkal viszonylag rendszeresen 

végeztetett munkáról beszélhessünk. A másokkal végeztetett munka megtörténhet 

erőszakos (ld. rabszolgaság), vagy jogi kényszerítéssel (pl. rendi társadalmak), illetve a 

legmodernebb társadalmakban a gazdasági kényszer erejénél fogva.3  

A foglalkoztatás első formáinak kialakulása után további több száz évnek kellett 

eltelnie ahhoz, hogy a foglalkoztatási formák egyikét olyannyira tipikusnak, vagy normálisnak 

gondoljuk, hogy ma már ahhoz viszonyítva minősíthetjük az attól eltérőket „atipikusnak.”4 

Akkor is, ha azok jelentős része korábbról ismert és újraéledő forma. Így hát a 

foglalkoztatás, azon belül pedig az atipikus foglalkoztatás megismerését azzal szolgálhatjuk 

                                                
2 Pallas Nagylexikon. Budapest. 1893-1897. Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 

3 Poór J.-Madarász I.-Szabó I.-Antalik I.-Juhász T.-Tamás G. (2013).Helyzetfeltáró kutatás az atipikus 

foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés 

foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno-Komárom térségében. (Nem publikált kutatási 

jelentés), Selye János Egyetem-Szent István Egyetem, Révkomárom-Gödöllő. 

4 Az „atipikus” és „a tipikus” könnyűn összetéveszthetősége miatt a tipikus helyett gyakran a „normál” 

elnevezést használjuk ebben az írásban. 
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legjobban, ha az „ellentettjét”, a nem-foglalkoztatotti, illetve a tipikusnak nevezett 

foglalkoztatotti viszonyt vesszük szemügyre. Ez azért is célravezető lehet, mert az atipikus 

foglalkoztatási formák java része a tipikusként értelmezett formát megelőző alakzatok 

valamelyikének újraéledését sejteti. Mindenekelőtt kezdjük azzal, hogy definiáljuk a 

foglalkoztatás fogalmát! Azt is „hátulról”, vagyis az ellentéte, az önellátó munka felől. 

 

1.1 AZ ÖNELLÁTÓ MUNKA 

Az önellátó munka lényege, hogy a megélhetéshez szükséges valamennyi jószágot 

(terméket és szolgáltatást) a munkavégző maga állítja elő, és maga fogyasztja el. A 

kereskedelmi forgalomban sem eladóként, sem vásárlóként nem vesz részt. Eleinte ez 

lehetett az egyetlen túlélési lehetőség az ember számára. 

Évszázadok alatt azonban az emberi közösségek és a köztük kialakult csere lehetővé 

tette, hogy egyes személyek és csoportok szakosodjanak valamilyen termék, szolgáltatás 

előállítására, míg másokat másoktól vártak el, és így egyre nagyobb méretekben 

szerveződött a munkamegosztás. Ha kellő filozófiai elvontsággal szemléljük ezt a fejleményt, 

észrevehetjük, hogy már maga a munkamegosztás is foglalkoztatás, hiszen valaki mentesíti 

magát bizonyos feladatok elvégzése alól és rávesz másokat, hogy elvégezzék helyette 

azokat. 

Nem feladatunk itt történetfilozófiai mélységekbe merülnünk, csak jelezni kívánjuk, 

hogy az önellátásra törekvő munkavégzés mindmáig fennmaradt a legmodernebb 

társadalmakban is. Nem csupán a paraszti (ma „őstermelői”) hagyományokra és a 

családtagok munkaerejének „ingyenes” igénybevételére (nemrég „segítő családtagok”) 

gondolunk; hanem azokra a modern törekvésekre is, hogy egy-egy nagy cég a termelési 

lánc egészét a saját fennhatósága alatt akarja tudni, csökkentve ezzel a külsőktől való 

függőségét. Az önellátó munkavégzésre a tömegtermelés, és a tömegfogyasztás 

elterjedése, elterjesztése jelentette a legnagyobb „csapást” a huszadik század elején.  

Jeremy Rifkin (1995: 19-20.)5 szerint az emberek átvezetése a „home made” termékek 

fogyasztásából a pénzköltés pszichológiájába, kemény feladatnak bizonyult. A protestáns 

munkaetika, ami oly régóta és sokáig uralta a »frontier« pionírokat, mély gyökereket 

eresztett. A mérsékletesség és a takarékosság nagy mértékben jellemezte az amerikai 

életstílust, a korai jenki hagyományok lényegét, hogy nem csak az amerikaiak generációit, 

hanem az Európából újonnan érkezett bevándorlók tömegeit is akadályozta saját 

                                                
5 Rifkin, Jeremy (1995) The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the 

Post-Market Era. New York. G.P.Putnam’s Sons. 
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generációjuk és gyermekeik életének jobbra fordításában. A legtöbb amerikai számára a 

mérsékletesség érdeme nem engedte meg az élvezetek azonnali kielégítését a piacokon. 

Az amerikai üzletemberek radikális fordulatra készültek ezen a téren, meg kellett 

változtatniuk az emberek pszichikumát, hogy épülhessen a nemzet; hiszen a jövőbe 

beruházó munkások helyett a jelen költekezőire volt szükség.” 

Mindez sikeresen valósult meg. Az Egyesült Államokban – írja Aurely (2011: 135)6 – 

„25 évvel ezelőtt a két számjegyű megtakarítási arány volt a norma. A közelmúltban, 1994-

ben még csaknem öt százalékot ért el a megtakarítás, hogy azután 2006-ra nulla alá 

csökkenjen: mínusz egy százalékra. Az amerikaiak nemcsak hogy nem spórolnak többé, de 

többet költenek, mint amennyit keresnek.” 

Visszatérve az önellátásra törekvésre, az – érthető módon – a legnagyobb mértékben 

a mezőgazdasági termelésben maradt fenn legtovább, és a leginkább jelentős mértékben. 

Ott ugyanis nem csak az emberi, hanem a termelői fogyasztásban is megvalósítható 

(bizonyos mértékben ma is), hogy a szóban forgó gazdaság ne a piacról szerezze be, 

hanem saját maga állítsa elő a szükséges inputokat, vagyis hogy minimalizálja a piaci 

tranzakcióit. (Például maga állít elő takarmányt az állatoknak, ugyanakkor a trágyát a talaj 

termőképességének fokozására forgatja vissza a növénytermesztésben; a munka java 

részét nem bérmunkásokkal, hanem a család tagjaival végzi, végezteti.) 

Magyarországon az agrárprivatizáció – és a privatizálás választott módja – 

következtében jelentős mértékben megnőtt az önellátó és részben önellátó gazdaságok 

száma. A 2007. szeptemberében elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program7 

szerint „Az egyéni gazdaságok száma 2000-2005 között folyamatosan, 26,2 százalékponttal 

csökkent, és 2005-ben 706891 volt a működő egyéni gazdaságok száma. Az egyéni 

gazdaságok termelési célja szintén megváltozott kissé ez alatt az öt év alatt. 2000-ben és 

2003-ban a gazdaságok 60%-a kizárólag saját fogyasztásra termelt, míg ez a szám 2005-re 

9 százalékponttal csökkent. Az elsősorban eladásra termelő gazdaságok aránya 8%-ról 

16%-ra nőtt 2000-2005 között, míg a saját fogyasztáson felüli termékeket értékesítő 

gazdaságok száma 2005-re csekély mértékben nőtt, mindössze 1,5%-kal” (Új 

Magyarország, 2007: 17.). Abszolút számokra – és durva kerekítésekkel-becslésekkel – 

átszámítva a fenti adatokat az alábbi eredményekre jutunk: 

1. Táblázat: Gazdaság típusok a magyar agráriumban 

Gazdaság típusok a magyar agráriumban db 

                                                
6 Ariely, Dan (2011) Kiszámíthatóan irracionális. A racionálisnak vélt döntéseinket alakító rejtett 

erőkről. Budapest. Gabo Kiadó. 

7 http://umvp.eu/files/umvp_program_teljes.pdf 
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Önellátó termelést folytató gazdaság 360.514 

Részben értékesítésre termelő gazdaság 233.257 

Elsősorban értékesítésre termelő gazdaság 113.120 

Összes egyéni gazdaság 706.891 

Forrás: http://umvp.eu/files/umvp_program_teljes.pdf 

 

Természetesen az önellátó gazdaságok–illetve az önellátó gazdaságot működtető családok 

tagjainak–jelentős része is végez alkalmazottként jövedelemszerző munkát valahol, vagy 

időskori nyugdíjas járandóságát élvezi. Ugyanakkor a statisztika gazdaságokról, nem pedig 

emberekről szól. Egy-egy ilyen gazdaságban több ember is keresheti a megélhetését. 

Akárhogyan is számítjuk, mintegy 500 000 embert feltételezhetünk itt, és ezt a közel 

félmilliós népességet olyan munkaerő-tartaléknak kell tekintenünk, aki számára a mára már 

atipikusnak minősülő megélhetési formák jelentenek túlélési lehetőséget, vagy kereset-

kiegészítést. 

 

1.2 AZ ÖNFOGLALKOZTATÁS 

Az önfoglalkoztatás (self-employment) nem azonos az önellátásra termeléssel, de sem ez, 

sem az nem jelenít meg tipikus foglalkoztatotti viszonyt. Az önfoglalkoztató piaci 

értékesítésre termel, de – az önellátó termelőhöz hasonlóan – az önfoglalkoztató sem áll 

függelmi munkaviszonyban valaki más munkáltatóval, hiszen saját maga „foglalkoztatja” 

önmagát, illetve családtagjait. 

A kereskedelmi kapitalizmus idején, majd az ipari forradalom kezdetén, alatt és azt 

követően, ezrével jöttek létre új meg új vállalkozások. Ezeket általában az alapító, a 

tulajdonos vezette. A viszonylag kevés emberrel dolgozó és egy-két feladatrendszerre 

szerveződött vállalkozásokban a jelentkezőket a tulajdonos alkalmazta, ő ellenőrizte a 

munkát, ő döntötte el, hogy melyik feladatsort ki végezze el, stb. Ezt könnyen megtehette, 

hiszen a vállalkozás kicsi volt, könnyű volt a rendszert átlátni és irányítani. A tulajdonos volt 

egyben a menedzser is. Nem volt szükség külön irányító-szervező emberre, és a 

tulajdonosok nem is adták volna ki szívesen a kezükből az irányítást. (Ezt ma is 

megfigyelhetjük a kevés embert foglalkoztató vállalkozásoknál.) A korai vállalkozások úgy 

működtek, mint egy kiterjesztett család. 

A vállalkozásoknak csak egy kis hányada – és az is elsősorban az ipari termelésben – 

indult jelentős növekedésnek a 19. század második felében. „Az 1850-es években egy 300 

fős gyár Nagy-Britanniában nagyon nagynak tűnt, és még 1871-ben is csak 180 munkást 

foglalkoztatott egy átlagos brit textilgyár, egy átlagos gépgyár pedig 85-öt” – írja a korszakról 
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a brit történész (Hobsbawm, 1978: 178.)8. Eközben azonban szakadatlanul új meg új 

kisvállalkozások születtek, és szűntek is meg folyamatosan. Az amerikai álom nagyrészt 

éppen ezekben a vállalkozásokban testesült meg, és máig él a pionírok kultusza a nyugati 

társadalmakban (ld. pl. Schumacher, 1991)9. 

Az amerikai szakirodalom egy része úgy emlegeti a kisvállalkozásokat, mint amik a 

valódi verseny megteremtői és életben tartói, szemben a nagyvállalatok bürokratikus és 

államilag agyonszabályozott felségterületével. „Az USA gazdasági rendszerét duális 

gazdaságnak tekinthetjük. Két része a komplex ipari óriások, és a kis, versengő 

szervezetek, ami utóbbiak a perifériát teszik ki” (Brinkenhoff, White, 1991: 436-437.)10. 

Egy amerikai társadalomkutató az ezredforduló környékén az önfoglalkoztatás 

újraéledéséről számol be. „Az önfoglalkoztatás – írja (Aronson, 1991: 1-2.)11 – lényegében a 

személyes szabadság, a gondolat és a tevékenység függetlensége, a becsületes 

munkálkodás szinonimája volt, rendszerint párosítva a középosztálybeli státusszal és 

jövedelemmel. Ez kétségtelenül olyan realitás, ami valaha valóban közreműködött a mítosz 

kialakulásában; függetlenül attól, hogy az iparosodás az önfoglalkoztatás célját a legtöbb 

amerikai munkás számára elérhetetlenné tette. 1960-ra csak minden tizedik, nemfarmer-

munkás dolgozott ilyen módon, 1970-re pedig az önfoglalkoztatók arányát 7 % alattira 

becsülték. Az 1970-es évek elején azonban ez a hosszú idejű hanyatlás megállt, helyette az 

általános foglalkoztatottság-növekedési rátát is meghaladó növekedési ráta mutatkozott az 

önfoglalkoztatók körében.” 

A mi szempontunkból azonban különösen érdekes a fentebb említett „duális 

gazdaság” és „duális munkaerőpiac” emlegetése a szabad vállalkozások hazájának tekintett 

Amerikai Egyesült Államokban. Miért vélik úgy a megfigyelők, hogy az önfoglalkoztatók és a 

kisvállalkozások által fenntartott gazdaság és munkaerőpiac a valódi verseny színtere, és 

mennyiben más a „komplex ipari óriások” által lefedett rész? 

A választ a legszemléletesebben Joseph Schumpeter elméletében találhatjuk meg. Az 

osztrák származású amerikai közgazdász szerint a kapitalizmus lényege, hogy a vállalatok 

egymástól függetlenül és versengve működnek; a vállalkozásnak pedig a kulcsfontosságú 

funkciója az innováció (legyen az szervezeti, vezetési, piaci, vagy bármilyen más újítás). 

                                                
8 Hobsbawm, Eric J. (1978) A tőke kora. 1848-1875. Budapest. Kossuth Kiadó. 

9 Schumacher, Ernst F. (1991) A kicsi szép. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

10 Brinkenhoff, David B. – White, Lynn K. (1991) Sociology. St.Paul, New York, Los Angeles, San 

Francisco. West Publishing Company. 

11 Aronson, Robert L. (1991) Self-employment. A Labor Market Perspective. Ithaca, New York, ILR 

Press. 
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Schumpeter lényegében a rugalmasság letéteményeseiként tekintett a vállalkozókra. 

Ezzel szemben (az amerikai szakirodalomban gyakran korporációkként emlegetett) 

nagyvállalatok szabványosítják, vagyis rutinírózzák vezetési gyakorlatukat, az állam pedig – 

gyakran a szociális partnerek egyetértésével – egyre részletesebben szabályozza a 

működésüket a közérdekre hivatkozva. 

Ráadásul a nagyvállalatok ritkán mennek csődbe, hiszen az állam rendszerint igyekszik 

megmenteni őket. Egy nemzetgazdaság szempontjából sokkal nagyobb kárt okoz – méretei 

és gazdasági súlya miatt – egy-egy korporáció összeomlása, mint sok kisvállalaté, ezért az 

állam egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ne nyújtson védő kart egy 

gyengélkedő korporációnak. Így – Schumpeter szerint – „a rendszert aláásó fő tényező a 

kapitalista cég sikere: ahogyan paradoxonként állította: »a szocializmus helycsinálói nem 

azok az intellektuelek, vagy agitátorok, akik prédikálják, hanem a Vanderbilt-ek, a Carnegy-k 

és a Rockefeller-ek«” (idézi Martinelli, 1994: 479-480.)12. 

John Macionis következtetése mindebből az, hogy „az Egyesült Államokban nem a 

teljes gazdaság kompetitív. Ellenkezőleg, a versenyszektor főként a kisebb vállalatok és az 

önállók körében él. Az amerikai gazdaság kulcsszektora – vagyis a nagy korporációk – kívül 

esik a kompetitív szektoron. A nagy korporációk nem igazán versengenek (1) kiterjedt 

kapcsolatrendszereik miatt, és (2) mivel a piacok egy része néhány korporáció dominanciája 

alatt áll” (Macionis, 1993: 551.)13. 

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy az önfoglalkoztatás nemcsak hogy nem halt 

el a huszadik század folyamán a legfejlettebb országokban sem, hanem mindvégig 

megőrizte a pionír imázsát a szabad vállalkozás hazájában is, egyben főszereplőként 

működött a kapitalista termelékenység és hatékonyság fokozását előidéző a versenyben, s 

nem mellékesen a legkülönbözőbb típusú innovációk hordozójaként, szülőjeként tekintettek 

a szférára. Ugyanakkor a kialakult „kettős gazdaságnak”, vagy „duális munkapiacnak” fontos 

hatásai vannak a foglalkoztatásra és az atipikus formák fogadtatására. 

Még fontosabb szerepet játszott ez a foglalkoztatási forma Kelet-Európában a „létező 

szocializmus” időszakában, majd azt követően a rendszerváltástól máig. Különösen 

Magyarországon, ahol kifejezetten a második gazdaságban működő önfoglalkoztatók láttán 

beszéltek a megfigyelők – az állami tulajdonú és irányítású mellett – egy „második” 

gazdaságról, „piaci szocializmusról”, és attól várták, hogy az ország zökkenőmentesen, 

nagyobb megrázkódtatások nélkül és gyorsan megy át piacgazdasági formációba. 

                                                
12 Martinelli, Alberto (1994) Entrepreneurship and Management. pp. 476-503. in Neil J. Smelser and 

Richard Swedberg (eds.) The Handbook of Economic Sociology. Princeton, N.J., New York, Russell 

Sage Foundation. 

13 Macionis, John J. (1993) Sociology. New Jersey. Prentice Hall, Englewood Cliffs. 
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A rendszerváltást követően robbanásszerű fejlődés mutatkozott a vállalkozások 

számában Közép-Kelet-Európában. A legnagyobb növekedést a kicsi, néhány főt 

foglalkoztató jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozások 

produkálták. 

 

3. Táblázat: Gazdasági szervezetek száma gazdálkodási formák szerint 

Magyarországon  

 1992.dec. 1993.dec. 1994.dec. 

 
db db 

előző év 

%-ában 
db 

előző év 

%-ában 

Jogi személyiségű gazdasági 

társaság     
59363 75654 127,4% 91229 120,5% 

Szövetkezet    7694 175 106,2% 8252 100,9% 

Jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaság 
42405 69793 164,5% 92393 132,3% 

Egyéni vállalkozás 606207 688843 113,6% 778036 112,9% 

Forrás: KSH, 1995: 114.14 

 

A hivatalos statisztikák a foglalkoztatottak száma alapján kategorizálták a vállalkozásokat, a 

mikro méretűek csoportjába a 10 főnél kevesebb alkalmazottal dolgozó cégek kerültek. 

Bennünket azonban éppen ezek az adatok, a mikro vállalkozások különböző csoportjai 

érdekeltek volna, de a KSH nem bontotta külön az önfoglalkoztató és a mikro vállalkozások 

klaszterét. Szerencsére Czakó Ágnes és Vajda Ágnes akkoriban „részben statisztikai, 

részben kismintás interjús forrásból származó” információi részletesebb képet adnak erről a 

csoportról is. A kutatók az alábbiak szerinti megoszlást látták a kisvállalkozások között abból 

a szempontból, hogy azok mennyiben hagyatkoznak családtagokra, illetve mennyiben 

vonnak be a rokonságon kívüli személyt az üzletbe. 

4. Táblázat: A házastársak és a rokonok a vállalkozásokban (százalék) 

 Házas-

társ és 

rokon 

Kisipar

os 

Kiskere

skedő 

Szelle

mi 

önálló 

Egyéni 

együtt 
Kft. Bt. 

Társas 

együtt 
Együtt 

Egyik sincs  81,9 60,6 91,6 76,9 56,4 40,8 52,2 72,2 

Csak 

házastárs 
10,8 18,9 5,7 12,3 16,8 29,8 20,7 13,9 

                                                
14 KSH (1995) Statisztikai Havi Közlemények. Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1995/1. sz. 
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Csak rokon 4,4 16,9 2,7 8,5 16,8 15,8 15,3 9,6 

Mindkettő 2,8 3,5 - 2,3 8,9 13,6 13,6 4,0 

Egyéb 0,0 - - - 1,2 - 1,0 0,2 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Czakó, Vajda, 1993: 16.15 

A fenti Táblázatból látható, hogy a magyar kisvállalkozások mindössze 0,2 százalékában 

került foglalkoztatásra az „egyéb”, vagyis nem rokon alkalmazott. Az összes vállalkozás 

csaknem kétharmada (72,2%-a) alkalmazottak nélküli egyszemélyes vállalkozás volt, tehát a 

teljes csoport 27,5%-a adott munkaalkalmat a vállalkozón kívül valamelyik családtagnak, 

rokonnak is. 

Tudnunk kell még az úgynevezett „segítő családtagok” munkaerő-piaci kategóriájáról 

is, akik 2012. január elsejéig viselték a fenti megjelölést és élvezhették az azzal járó anyagi 

előnyöket. „2012.január elsejétől megszűnt Magyarországon a sok kisvállalkozó helyzetét 

megkönnyítő úgynevezett »segítő családtag« foglalkoztatásának lehetősége.  

                                                
15 Czakó Ágnes - Vajda Ágnes (1993) Kis- és középvállalkozók. Budapest. Magyar 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 
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2 A FOGLALKOZTATÁS, A FOGLALKOZTATOTTSÁG 

A foglalkoztatás eredetileg csupán annyit jelent, hogy valaki egy embertársát munkafeladat 

elvégzésével bízza meg (foglalkoztatja), amiért cserében – bér, és/vagy természetbeni – 

ellenszolgáltatásként hozzájárul annak a megélhetéséhez. Ez a foglalkoztatás lehet 

rendszeres, vagy alkalmi; az ellentételezése pedig történhet lakhatási feltételek 

biztosításával, ellátással, a többlet-termék egy részének átadásával, vagy akár pénzbeli 

kifizetéssel. 

Modernebb értelemben a foglalkoztatás jelentése a bérmunkára szűkül, amikor az 

egyik ember az önellátásra képtelen (vagy csak korlátozottan képes) felebarátját viszonylag 

rendszeres munkavégzésre bérért alkalmazza, vagyis foglalkoztatja. (Ebben a fogalmi 

körben az önellátásra képtelenség alatt nem csak fizikai, vagy szellemi fogyatékosságot, és 

különösen nem munkaképtelenséget, hanem a megélhetést szolgáló termelési tényezők – 

föld, szerszámok, eszközök, nyersanyag, tőke, stb. – hiányát kell értenünk.) 

Ez a pénzkereső bérmunka azonban csak akkor válik munkaviszonnyá, vagyis mai 

értelemben vett foglalkoztatássá, ha az valamennyi jogkövetkezményét beteljesíti. Nacsa 

Beáta a munkaadó és a munkavállaló közti reláció meghatározó jellemzőjeként a függőségi 

viszonyt említi. „E jogviszony legjellemzőbb, s ennélfogva az elhatárolás céljára leginkább 

felhasználható eleme – Európa más országaiban csakúgy, mint hazánkban – a 

munkáltatótól való személyes függőség. … A munkajogviszony keretében végzett munkának 

ez, a munkáltatótól való személyes függőséget kifejező jellege továbbra is a 

legmeghatározóbb fogalmi elem marad, és elhatároló ismérvként szolgál a munkavégzésre 

irányuló más jogviszonyok, s különösen az úgynevezett önfoglalkoztatás (self-employment) 

vonatkozásában” (Nacsa, 1997: 49.)16. 

Az említett függőségi viszony fontos kritériuma, hogy az formailag egyenrangú 

partnerek között, csak a munkavégzésre irányuló szabad szerződéses viszony, aminek 

legfeljebb a gazdasági, anyagi kényszer szolgálhat alapul. 

A szerződésben rögzített függőségi viszony minden kötelezően előírt tartalmi eleme 

ellenére sem olyan egyértelmű, mint amilyennek a gyakorlati megszokás alapján 

gondolnánk. „A munkaadó, vagyis a munkáltató „a munkaviszony időtartamára bér fejében 

jogosult dolgozóinak (munka)szolgáltatásaira” – írja Gábor R. István (Gábor 2012: 1006.)17, 

                                                
16 Nacsa Beáta (1997) Az atipikus munkaviszonyok jogi szabályozása Nyugat-Európa egyes 

országaiban. pp. 47-69. In Laky Teréz et al. Az atipikus foglalkoztatási formák. Műhelytanulmányok. 

Budapest. Az [EU] Integrációs Stratégiai Munkac-csoport kiadványa 25. /Európai Tükör/ 

17 Gábor R. István (2012) Munkavásárlás vagy dolgozóbérlés? Elmélkedés a munkaviszony 

közgazdasági értelmezéséről. pp. 1005-1013. In Közgazdasági Szemle Vol. 59. No. 9. (szeptember) 
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majd azonnal finomítja ennek a bérlési viszonynak a részleteit. „Jellemzően azonban – 

fogalmaz Gábor – csak ritka szituációkban (alkalmi munkák, napszám, stb. esetében) 

valósítható meg az elvárt szolgáltatások egzakt felsorolása. A tipikus az, amikor „a 

munkaviszony várható időtartamára tételesen rögzítő, munka-adásvételi szerződés helyett 

elegendő abban megállapodni, hogy a munkáltató milyen korlátok között rendelkezhet 

dolgozóinak mindenkori konkrét felhasználásáról. … 

Munkaviszonyba lépésükkel ugyanis a dolgozók, mint bérbe adók azt vállalják, hogy a bérlet 

tárgyaként munkahelyi ténykedésükben munkáltatójuk mindenkori utasításait kell követniük” 

(Gábor, 2012: 1007., 1009. – kiemelések az eredetiben)18. 

A Gábor R. István által alkalmazott megkülönböztetés (vagyis „az elvárt szolgáltatások 

egzakt felsorolása”, illetve azon „korlátok” felsorolása, amik a munkáltatókat a dolgozók 

felhasználásában „korlátozzák”) különös jelentőséget kap a munkaszerződések, a megbízási 

szerződések, illetve a vállalkozó szerződések jogintézményeinek elhatárolásában. 

Ha igaza van Gábor R. Istvánnak, a munkaszerződés lényege a függelmi viszony – 

nem pedig a konkrét munkafeladatok – írott rögzítése. A munkaszerződés fontosságát 

mégsem lehet alábecsülni, hiszen az állam ennek alapján tartja nyilván, ennek alapján 

ellenőrzi a viszonyok jogszerűségét, és a munkaszerződésekkel szembeni előírásokkal 

szabályozza a munkaerőpiac működését. Nem mellékesen a munkaszerződés az alapja az 

állami és társadalmi szervezetek (adóhatóság, társadalombiztosítás, stb.) kapcsolódó 

jogviszonyainak is. A munkaszerződésben foglalt jövedelem szabja meg a járulékok 

befizetésének kötelezettségét és mértékét, egyben ugyanaz jogosítja fel a járulékfizetőket a 

járadékok igénybevételére is. 

A munkaszerződéses munkaviszony ugyanis mára olyan jogilag szabályozott relációt 

is jelent, amiben vita esetén a feleknek nem valamiféle igazságtalanságot, vagy 

méltánytalanságot, hanem a jogtalanságot, vagyis jogsértést kell bizonyítaniuk.  

A két fél közti szabad szerződéses viszonyt egyre nagyobb mértékben szabályozza az 

állam. Ennek a regulációnak a jogosságát nem, legfeljebb a mértékét vitatja a legliberálisabb 

megfigyelő is. 

A munkaszerződéssel szentesített jogviszonnyal számos más, az emberi élet számára 

nélkülözhetetlen egyéb viszony keletkezik. Ahogyan Castel állítja: amikor „kiteljesedik egy új 

bérmunkásviszony, ebben a bér már nem egy pontosan körülírt feladat elvégzésének 

ellenértéke csupán. Jogosultságokat teremt, szolgáltatásokhoz juttat a munkán kívül eső 

szférákban is (betegség, baleset, nyugdíj), és lehetőséget nyújt a társadalom életében való 

                                                
18 Gábor R. István (2012) Munkavásárlás vagy dolgozóbérlés? Elmélkedés a munkaviszony 

közgazdasági értelmezéséről. pp. 1005-1013. In Közgazdasági Szemle Vol. 59. No. 9. (szeptember) 
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részvétel körének kiterjesztésére: fogyasztásra, lakásra, iskoláztatásra” (Castel, 1998: 292-

293.)19. 

Mára azonban bebizonyosodott, a munkaszerződés megszületése, a két fél aláírása, 

sőt még a megállapodásnak megfelelő bér kifizetése sem garancia a munkaviszony 

teljességére. Ezt igazán azok a munkavállalók élik át érzékenyen, akik bár rendelkeznek 

munkaszerződéssel, bért is kapnak a munkájukért, de egy idő múlva szembesülnek annak 

következményeivel, hogy a munkaadójuk nem jelentette be őket az állami szerveknek. A 

bejelentetlen munkavégzés nem növeli a nyugdíj-jogosultságukat, nem jár utána ingyenes 

gyógykezelés, módosítja a munkanélküli segély jogosultságát és összegét, stb. 

Összegezve az eddigieket elmondhatjuk, hogy a foglalkoztatás – a tipikus foglalkoztatás – 

modern értelemben  

 olyan függő viszonyt feltételez a munkaadó és a munkavállaló között, 

 amelyben az alkalmazott nem „saját számlájára” – vagyis nem saját kockázatára és 

hasznára – dolgozik, és ezért függő viszonyban áll a foglalkoztatójától, és 

 ahol a kettejük között megszültetett megállapodást írott munkaszerződésben rögzítik, 

aminek betartása mindkét félre nézve kötelező, továbbá  

 a munkajogviszony hatósági bejelentése egy sor további kapcsolódó jogviszonyt léptet 

életbe (TB, stb.). 

 Mindez azért érdekes a számunkra, mert létezik más típusú munkavégzésre irányuló – 

foglalkoztatási – szerződés is a munkaszerződésen kívül, ami szintén létrehozza a 

foglalkoztatás egyéni és társadalmi előnyeit: munkát, megélhetést biztosít az 

egyénnek, adó és járulékfizetéssel járul hozzá az állam terheihez, stb. 

Előfordul, és napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy valaki úgy bíz meg munkával 

valaki mást, hogy nem kívánja „alkalmazni”, vagyis nem kíván vele munkajogviszonyba 

lépni. A két fél ekkor is szerződést köt, de nem munkaszerződést, és a két fél között kialakult 

viszonyt nem a Munka Törvénykönyv, hanem a Polgári Törvénykönyv szabályozza. 

 

2.1 MUNKAVISZONYRA IRÁNYULÓ VÁLLALKOZÓI ÉS MEGBÍZÁSI 

SZERZŐDÉSEK 

„Amikor egy szerződés típusát akarjuk meghatározni, akkor nem a szerződés elnevezése, 

hanem annak tartalma bír döntő jelentőséggel. ... Jellemzői alapján tehát meg kell 

különböztetni a vállalkozási szerződést és a munkaszerződést. A munkaszerződéssel egy 

tartós, hosszú távú jogviszony jön létre a munkáltató és a munkavállaló között. Míg a 

                                                
19 Castel, Robert (1998) A szociális kérdés alakváltozásai. A bérmunka krónikája. Budapest. Kávé 

Kiadó. /A Szociálpolitikai Értesítő Könyvtára/ 
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munkavállaló a munkáltató utasításai és ellenőrzése alatt látja el a feladatát, méghozzá 

személyesen, addig a vállalkozó a tevékenységét önállóan, saját maga vagy közreműködő 

igénybevételével végzi. A vállalkozó a munkát saját nyereségére és kockázatára, saját 

eszközeivel végzi, munkaviszony esetén azonban a munkaeszközt a munkáltató biztosítja. A 

vállalkozási szerződés alapján a megbízó vállalkozásai díjat fizet, míg munkaviszony 

keretében a munkavállaló munkabért kap a munkáltatótól” (Csabai, Lénárt, 2008: 13-14.)20. 

A vállalkozóihoz hasonlóan a megbízásos szerződés is független vállalkozót feltételez 

a megbízott munkavégző esetében, de az elvégzendő munka eredménye jellegzetesen eltér 

a két jogviszonyban. Amíg a vállalkozási szerződés célja mindig valamilyen konkrét 

eredmény (pl. egy épület felépítése, bevakolása, egy autó megjavítása, stb.) megteremtése, 

létrehozása; addig a megbízási szerződés olyan munkatevékenység elvégzésével bízza meg 

a partnert, aminek a végkimenetelére sok tényező van hatással. Egy nyelvtanárt 

megbízhatunk a diák felkészítésével nyelvvizsgára, de a vizsga sikerét nem kérhetjük rajta 

számon. 

„A vállalkozásnál az eredmény elmaradása szerződésszegésnek minősül, a 

megbízásnál nem. A vállalkozó következésképpen nagyfokú önállósággal, saját kockázatára 

illetve számlájára jár el. Ettől eltérően a megbízott a megbízó kockázatára, annak utasításai 

szerint és a megbízó számlájának terhére végzi a tevékenységét. A munkaszerződéssel a 

munkavállaló arra kötelezi magát, hogy meghatározott időben és helyen a munkáltató 

utasításai szerint rendszeresen munkát végez. Ennek folytán a munkavállaló, a 

munkáltatóval szorosabb kapcsolatban, függő viszonyban van. Ettől eltérően a megbízott 

tevékenységet fejt ki, időben és térben általában szabadon, kapcsolata a megbízóval 

lényegesen lazább, mellérendelt” (Csabai, Lénárt, 2008: 18.). 

Magyarországon a rendszerváltást követően mind erőteljesebben szaporodtak a 

professzionális foglalkozásokban is a vállalkozói és megbízásos szerződéssel történő 

munkaformák, így például a tanácsadói, a konzultánsi állások, vagy az újságírók 

gyakorlatában a külső munkatársak, de megjelentek az egészségügyben, a felsőoktatásban 

és a színészi munkában is hasonló megoldások – néha újra meg újra ismétlődő, 

összességében akár több éves időszakra kiterjedő formában. Ennek a foglalkoztatási 

formának a feltétele a vállalkozói igazolvány kiváltása lett, ami azt jelentette, hogy vállalkozói 

jogi keretek között működött alkalmazotti szerepkör és feladatvégzés. A munkaadó így 

formailag nem fizetést adott az alkalmazottnak, hanem egy vállalkozó számlájának 

ellenértékét fizette ki, s ezzel megmenekült minden, az alkalmazottakkal kapcsolatos 

                                                
20 Csabai István – Lénárt Szilvia (2008) Atipikus foglalkoztatás. Budapest. Érdekvédelmi Tanácsadó 

Szolgálat és Egyesülés (ÉTOSZ), Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI). 
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számára hátrányos kötelezettségtől. Már az 1990-es években felmerült ezeknek, az 

akkoriban kényszervállalkozásnak nevezett formáknak a szigorúbb szabályozása. Az 

elnevezést azzal érdemelték ki, hogy rendszerint a munkaadó szabta meg feltételként a 

vállalkozás kiváltását a megbízás feltételeként. 

Nacsa Beáta ál-önfoglalkoztatóknak nevezte ezeket a munkavállalókat, „akiknek a 

munkavégzése nem minősül munkajogviszony keretében végzett munkának, hanem 

munkájukat valamely polgári vagy kereskedelmi jog hatálya alá tartozó jogviszony keretében 

végzik” (Nacsa, 1997: 51.)21, miközben nem felelnek meg az önfoglalkoztatók 

ideáltípusának. Ez az ideáltípus „tulajdonképpen az, amit itthon az ideális kisvállalkozónak 

nevezünk: aki biztosítja a saját és családja megélhetését (esetleg kisegítő családtagi 

alkalmazás formájában), és munkát ad egy-két vagy néhány más személynek is. A 

vállalkozása viszonylag stabil, rendelkezik állandó üzemmel vagy bolttal s az annak 

üzemeltetéséhez szükséges felszereléssel, kiszolgál egy szűkebb közösséget, és üzlete 

magában rejti a fejlődés és növekedés lehetőségét is. Ezzel szemben ma a tipikus 

önfoglalkoztató nem rendelkezik munkaeszközökkel és nem alkalmaz munkavállalókat, azaz 

pozíciója - szociológiai értelemben - megtévesztésig hasonló a munkavállaló pozíciójához. 

Ennek megfelelően a szakirodalom egy részében a másokat nem alkalmazó, a 

kiszolgáltatott és gazdaságilag függő önfoglalkoztatókat a szerzők ál-önfoglalkoztatóknak 

nevezik, ezzel is hangsúlyozva e kategóriának az ideálistól vagy a hagyományostól való 

eltérését. A munkavállaló és a másokat nem alkalmazó ál-önfoglalkoztató közötti 

legnagyobb különbség az utóbbi által élvezett nagyobb személyes autonómiában rejlik” 

(Nacsa, 1997: 51-52.)22. Az ilyen „színlelt szerződések” gyakorlatát Magyarországon 2006-

ban szüntette meg az jogalkotás. 

 

2.2 A TIPIKUS, VAGYIS A „NORMÁL” MUNKA 

Az atipikus foglalkoztatás éppen ebben – a foglalkoztató és a foglalkoztatott közti jogilag 

szabályozott – viszonyban okoz változást a „normális” munkaviszonyhoz képest. Az ugyanis 

mintegy száz éven át tartó fokozatos fejlődésen át dolgozta ki azt a szabályrendszert, ami 

                                                
21 Nacsa Beáta (1997) Az atipikus munkaviszonyok jogi szabályozása Nyugat-Európa egyes 

országaiban. pp. 47-69. In Laky Teréz et al. Az atipikus foglalkoztatási formák. Műhelytanulmányok. 

Budapest. Az [EU] Integrációs Stratégiai Munkacsoport kiadványa 25. /Európai Tükör/ 

22 Nacsa Beáta (1997) Az atipikus munkaviszonyok jogi szabályozása Nyugat-Európa egyes 

országaiban. pp. 47-69. In Laky Teréz et al. Az atipikus foglalkoztatási formák. Műhelytanulmányok. 

Budapest. Az [EU] Integrációs Stratégiai Munkacsoport kiadványa 25. /Európai Tükör/ 



21 

 

több-kevesebb kompromisszumos egyetértést vívott ki valamennyi munkapiaci szereplő 

részéről. 

Könnyen megérthető ugyanakkor, hogy minél egységesebb a szabályozásra váró 

jelenségrendszer, annál könnyebb annak a nyilvántartása és regulációja. A sokféleség pedig 

akadályozza a jogi átfogó keretek kialakítását, az általános szabályok helyett csupa konkrét 

jogesetre kell reagálni23. 

A huszadik századi, jól szabványosított és jól strukturált társadalomban; a 

meghatározatlan időre szóló szerződésekkel rögzített munkafeladatok és bérek világában 

viszonylag könnyen megoldható volt a gazdaság nyilvántartása, ellenőrzése, a gazdasági 

folyamatok állami irányítása és adóztatása; vagyis a jóléti állam alapjainak működtetése. Az 

állami elvonások és transzferek több-kevesebb hatékonysággal voltak képesek szolgálni az 

állami célkitűzéseket; a gazdasági célú és a szociális redisztribúciót is. 

És éppen ez a foglalkoztatási forma az, amely még a szabad lehetőségek hazájának 

tekintett Egyesült Államokban is a munkavégző emberek mintegy 90%-ának adott otthont 

(Aronson, 1991). Ez a forma vált általánossá, vagyis tipikussá az északi féltekén, az 

iparosodott társadalmakban, és ehhez képest számított minden más forma nem-tipikusnak, 

vagyis atipikusnak.  

Ebben a tanulmányban ezt az alkalmazási formát nevezzük „normál” munkának, 

amivel egyrészt azt szeretnénk érzékeltetni, hogy nem csak a tipikus, hanem a normálisnak 

elfogadott forma is volt, ami egyben normaként is működött, működik. Ahogyan azt Kiss 

Gabriella (1997)24 leírja: a „normál munka” lényege az általánosságában, mindenkire való 

kiterjedtségében van. Mint írja: 

„ A »normál munkaviszony« alapja a teljes foglalkoztatás mellett megvalósuló egységes, 

rögzített munkaidejű, hivatásszerű bérmunka /mint függő és személytelen foglalkozás, 

amely hármas funkcióval bír/. 

 a megélhetés biztosítása, 

 a társadalmi státusz kijelölése, 

 az élet értelmének megjelenítése. 

Jellemzői: a stabil, szociálisan biztosított, függő, teljes idejű munka, amelynek két fő jegye: 

egységes és általános volta, azaz mindenkire ugyanúgy jellemző és mindenkire jellemző. 

                                                
23 Gondoljunk csak a magyarországi kollektivizálás hatására, amikor is mintegy másfélmillió részben 

önfoglalkoztató kisgazdaság dolgozói váltak egy csapásra szövetkezeti (állami) alkalmazottá, és ennek 

az ellentettjére, a privatizációra, illetve annak a korábban már leírt foglalkoztatási következményeire. 

24 Dalminé Kiss Gabriella (1994): Munka és szabadidő. A munkaparadigmának térvesztése és a 

szabadidő szociológiája. pp. 65-79. In Szociológiai Szemle. 1994. 3. sz. 
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Egységessége a meghatározott térbeli-időbeli standardizálást jelenti, a teljes idejű és 

»gyárszerű« tevékenységet, és annak meghatározott elosztását a nap, a hét és az életkor 

szakaszaira. 

Általánossága pedig azt jelenti, hogy kiterjed a társadalom minden rétegére és tagjára, 

azaz egységes mintává válik a »dolgos élet«” (Kiss, 1997a: 15.)25. 

Frey Mária a normál munka tartalmi jellemzői alapján törekszik definíciót fogalmazni. 

Szerinte „A hagyományos, »normál« munkaviszony teljes munkaidős foglalkoztatást jelent, 

határozatlan időre szóló munkaszerződéssel, munkavállalói státusban, kötött munkaidő-

beosztásban, egyenlően elosztott munkaidővel, rendszerint nappali időszakra, hétfőtől 

péntekig terjedő munkanapokra. Az atipikus, pedig mindaz, ami ettől eltér” (Frey, 2000: 

1008.)26. 

Nos, Kiss Gabriella (1997) túloz, amikor azt állítja, hogy a normál munka „mindenkire 

ugyanúgy jellemző és mindenkire jellemző”. Egyetlen országban sem terjedt ki a társadalom 

minden tagjára; még a legfejlettebbnek és a szabad vállalkozás hazájának tekintett Egyesült 

Államokban sem, ahol az 1970-es években a foglalkoztatottaknak „csak” 85-90%-a dolgozott 

bérért, alkalmazottként.27 

Ugyanakkor a normál munka nem csak elterjedtsége okán számított normálisnak, 

hanem ez volt a norma, az elérendő cél is. A teljes értékű normális felnőtt ember 

tevékenységrendszere, amire gyermek- és ifjúkora alatt felkészült, és amivel kivívta idős 

korára a nyugalomba vonulás és az időskori ellátás jogát. Erre készített fel az iskola, a 

normál munkában elfoglalt pozíció szabta meg a presztízsét és státuszát, ez adta 

identitásának alapján is. 

                                                
25 Kiss Gabriella (1997a) Munka és szabadidő. A munkaparadigmának térvesztése és a szabadidő 

szociológiája. pp. 9-35. In Kiss Gabriella: Korunk hívószavai. Szociológiai tanulmányok. Debrecen. 

Nullpont Kulturális Egyesület. 

26 Frey Mária (2000) A munkaidőrendszerek rugalmassá válása. pp. 1008-1026. In Közgazdasági 

Szemle. 48. évf. 12. sz. (december) 

27 „1948-ban a férfiak 87%-a volt a munkapiacon, a nők közül pedig csak 33%. 1983-ra a férfiak között 

87%, a nők körében 53% volt ez az arány” (Owen, et al., 1991: 28.). Owen, Alma J. et al. (1991) The 

Changing Environment of Work. pp. 15-40. In Heck, Ramona K. Z. – Owen, Alma J. – Rowe, Barbara 

R. (eds.) (1995) Home-Based Employment and Family Life. Westport, Connecticut, London. Auburn 

House. Lásd erről még Anderson, 1991. első fejezet. Anderson, Robert L. (1991) Self-Employment. A 

Labor Market Perspective. Ithaca, N.Y. ILR Press. 
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3 A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSA A FOGLALKOZTATÁSRA 

(SZABÓ INGRID) 

 

3.1 KERETEK 

Ebben a fejezetben először a határok értelmezési problémáit kell áttekintenünk, majd annak 

fényében az együttműködés foglalkoztatás-növelő hatásait vesszük szemügyre röviden. A 

tanulmányunk jellege és a vizsgálatunk helyszíne miatt nem foglalkozunk a határvonalak 

valamennyi filozófiai, katonai, kulturális stb. értelmezésével28; hanem kifejezetten csak a 

Komárom-Komárno kistérséget kettészelő államhatár legfontosabb jellemzőire térünk ki. 

A szóban forgó választó-vonal egyszerre bír jogi-politikai (államhatár) és földrajzi-, 

közlekedési-szállítási (a Duna medre) jelentőséggel. Ugyanakkor az elválasztó erejét két 

tényező gyengíti: az egyik az Európai Uniós tagság, a másik pedig a Dunán átívelő híd. 

Az EU-tagság fontossága túlbecsülhetetlen, hiszen a folyó medrében húzódó 

államhatár mindkét oldalán EU-tagország fekszik (Szlovákia és Magyarország), és a határok 

„légiesítésének” folyamatát a közelben élők nap mint nap érzékelik és átélhetik. A gazdasági 

tényezők (különösen a munkaerő) áramlása a hídon át a rendszerváltást és az EU-

csatlakozást megelőzően is élt a két ország között, de a „légiesítés” a munkavállalás terén 

mára lényegében megvalósult. A „flow” mozgását segítette és segíti a két térség kulturális 

hasonlósága is. 

Ugyanakkor azonban lényeges elválasztó tényezők is hatnak a Duna vonalában: az 

északi oldal (vagyis Szlovákia) már az Euro-övezet tagja, miközben Magyarország számára 

a valutaunióhoz való csatlakozás még csak célkitűzés. Mindkét kistérség peremterületként 

jelenik meg az országa térképén. Komárom és környéke azonban Magyarország északi 

ipari-fejlődési tengelye (a Győr-Budapest tengely) mentén és az E1-es autópálya közelében 

fekszik, ráadásul a magyar kormány ígéretet tett a Nokiával kötött stratégiai megállapodás 

keretében egy az autópályát Komárom/Komarnoval összekötő új nagy-kapacitású út 

megépítésére, ami közvetlen összeköttetést hozna létre a város és az európai szállítási 

úthálózattal. 

A Duna északi oldalán azonban az autópályák és a fő közlekedési útvonalak elkerülik 

Komarno városát és kistérségét. Gazdaságföldrajzi szempontból tehát Komárom valamivel 

                                                
28 Ezekről lásd Kovács András (2010) A határok és a határgazdaságtan néhány elméleti vonatkozása. 

Pp. 7-40. in Sikos T. Tamás – Tiner Tibor (szerk.) Cégek célkeresztben. Vállalkozások a szlovák-

magyar határ mentén. Komárom.Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Selye János 

Egyetem Kutatóintézete. 
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kedvezőbb helyzetben van és rövid távon jobb kilátásokkal rendelkezik, mint északi 

szomszédja, de a határvárosba települő üzemek és cégek hosszú távon a különbségek 

kiegyenlítődését ígérik. 

A Duna két oldalán rendelkezésre álló humán erőforrás összetételében a különbségek 

az utóbbi egy-két év alatt valamelyest csökkentek, de a 2010-es helyzetet ábrázoló leírás 

többé-kevésbé ma is jellemző a vizsgált térségekre:„a Dél-Szlovákia és Észak-

Magyarország munkaerőpiaci összehasonlításaiból láthatjuk, hogy a dél-szlovákiai 

átlagbérek 30%-kal alacsonyabbak, a munkanélküliség pedig (egy 2005 első felében végzett 

kutatás adatai szerint) közel a duplája az észak-magyarországinak. Az alacsony bérek, 

továbbá a kevés munkalehetőség jelentősen befolyásolja – lényegében növeli – az ingázás 

mértékét. A határ menti munkaerő-mozgásra az ingázás a jellemző, hiszen helyenként a 

dolgozók nem töltenek több időt [a szlovákiai lakhelyükről] a munkahelyre való bejárással, 

mint ha a legközelebbi nagyvárosba utaznának, éppen csak egy másik országba mennek 

dolgozni” (Szabó I, 2010: 195.)29. 

Vizsgálatunk egyik fontos célkitűzése éppen az ilyen határon átívelő 

együttműködéseknek, az egyéni, a vállalat-szervezeti, illetve a kormányok közti 

kooperációknak a foglalkoztatás-növelő hatásaira irányul. 

3.2 MUNKANÉLKÜLISÉG 

A munkanélküliség mindezek következtében az ezredforduló egyik legnagyobb kihívását 

jelenti a világcivilizációval szemben. 

Egyéni, társadalmi és globális szinten egyaránt. Az ILO 600 millió új munkahely 

megteremtésének szükségességéről ír az elkövetkező tíz év során világméretekben „A 

válság három éves időszakában 200 millióval nőtt a munkanélküliek száma globálisan, 

amihez további 400 millió új munkahely megteremtésére volna szükség egy évtized alatt, 

hogy elkerülhető legyen a munkanélküliség további növekedése” (ILO, 2012: 9.)30. 

Valószínűleg nem tér vissza az 1960-1970-es évek „aranykora” a ráépült szociális jóléti 

állammal, az emberek mégis a normál munka újbóli életre kelésében reménykednek. Mások 

– talán nagyobb józansággal – az új típusú foglalkoztatási formák biztonságosabbá tételét 

szorgalmazzák rugalmas, és bíznak a flexicurity jelszavával jelzett elképzelésben, 

nevezetesen hogy összeegyeztethető a társadalmi biztonság és a globális verseny 

                                                
29 Szabó Ingrid (2010) Munkaerőmozgás a határ mentén – a válság hatásai. pp. 189-202. in Sikos T. 

Tamás – Tiner Tibor (szerk.) Cégek célkeresztben. Vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. 

Komárom.Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Selye János Egyetem Kutatóintézete. 

30 ILO (2012) Global Employment Trends 2012. Preventing a deeper job crisis. Geneva. International 

Labour Office. WCMS-171.571. 
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kihívásainak megfelelni tudó rugalmasság. Auer tanulságos megjegyzése azonban arra 

figyelmeztet bennünket, hogy a két, egyaránt fontos tényező összehangolt együttműködése 

nem automatikus. „Miközben eltérések vannak a megközelítések között – írja Auer a 

társadalomkutatók vizsgálódásairól –, minden elemző bizonyos klaszterizálódást talált az 

egyes szocio-gazdasági dimenziókban jól szereplő országok csoportjában. Ezek alapján 

elmondhatjuk, hogy a biztonság és a rugalmasság elemei között szelektáló országok a 

társadalmi dialógust is felhasználva közelítették meg az  lehetséges egyensúlyt. Ezek az 

országok az alábbiak mindegyikével rendelkeztek: [a.] jó gazdasági és munkapiaci 

eredmények, [b.] munkásjóléti intézmények és [c.] alacsony szegénységi és jövedelem-

egyenlőtlenségi ráták (Auer, 2007: 12.)31. 

A politikai akarat már felismerni látszik az egyik elem – a rugalmas alkalmazkodás – 

fontosságát, erről tanúskodnak az új munkajogi szabályozások. Kérdés azonban, hogy 

rendelkezésünkre állnak a további feltételek: a gazdasági növekedés és az abból fakadó 

jövedelmi és egyenlőtlenségi egyensúlyok. Ez azonban a közgazdasági elemzések és 

előrejelzések tárgyköre.  

Vizsgálatunk az atipikus formákkal és a közfoglalkoztatással szemben ma még 

kitapintható ellenérzésekre irányul. Előzetes tapasztalataink szerint ezek az idegenkedések 

elsősorban az idősebb nemzedék tagjai körében tapinthatók ki; mind a munkavállalók, mind 

pedig a munkaadók oldalán. Ők még a normál munkába szocializálódtak. A fiatalabb 

korosztályok otthonosabban mozognak az új világban, de ők ma még elsősorban csak a 

munkavállalói oldalon jelentkeznek tömeges létszámban. 

3.3 A MUNKAERŐ MOBILITÁSA 

A munkaerő-piaci mobilitás a munkaerő-kereslet és kínálat egymáshoz való igazodásának 

fontos mechanizmusa. Akkor beszélünk munkaerő-mobilitásról, ha a munkavállalók a jobb 

körülmények, a magasabb bér vagy egyéb okok miatt megváltoztatják munkahelyüket, 

foglalkozásukat, és ez ideiglenes vagy végleges területi mobilitással [migrációval] is jár. A 

mobilitási döntések nagyban hasonlítanak az iskolába járással kapcsolatos döntésekhez. Az 

egyén mérlegeli a változtatás várható hasznát és költségeit. Csak akkor vállalkozik a 

mobilitásra, ha a várható többlethaszon meghaladja a változtatás pénzbeli és pszichikai 

költségeit [Galasi P., 1997]32. 

                                                
31 Auer, Peter (2007) Security in Labour Markets: Combining Flexibility with Security for Decent Work. 

Geneva. International Labour Office, Employment Analysis and Research Unit, Economic and Labour 

Market Analysis Department 

32 Galasi Péter (1997): A munkaerőpiac gazdaságtana. Aula Kiadó Budapest 
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A dolgozói mobilitásnak jelentős költségei vannak, hiszen aki lakhelyétől távolabb vállal 

munkát, az barátainak, ismerős környezetének elhagyására kényszerül, megszakadnak a 

korábbi munkáltatójához kötődő kötelékei is, ezáltal le kell mondania a kiegészítő 

járulékokról. Meg kell említeni a pszichés hatásokat is, hiszen nem egyszerű alkalmazkodni 

egy új közeghez, beilleszkedni az új munkahelyre, esetleg nyelvi nehézségekkel is 

megküzdeni. A dolgozó döntését, hogy egyik régióból a másikba áttelepüljön, vagy oda 

ingázzon, számos tényező befolyásolja. Az egyén képességei, karaktere mellett ilyenek a 

származási és a cél régióban uralkodó gazdasági és nem gazdasági feltételek, ezen régiók 

közé ékelődő esetleges akadályok. A térbeli mobilitás feltétele, hogy az egyén vagy a 

csoport a származási régiót jellemző feltételekkel elégedetlen legyen, és hogy ismeretekkel 

rendelkezzen az alternatív régiókról, az ott elérhető szintekről.33 

Ha a személyi tulajdonságokat vizsgáljuk, akkor a dolgozói mobilitás leginkább a 

fiatalokra jellemző. Az ő esetükben általában kisebbek a pszichés költségek, hiszen még 

nincs saját családjuk, és ha eredeti lakhelyükön rosszak a munkaerő-piaci érvényesülés 

lehetőségei, akkor mobilitás által nagyobb hozadékra számíthatnak. A munkaerő-piaci 

érvényesülés lehetőségéből kiindulva azt feltételeznénk, hogy a legszegényebb területekről 

van a legnagyobb elvándorlás, ez azonban a valóságban nincs így. Noha erős ösztönzésnek 

számít a szegénység és az alacsony életszínvonal, mégis nagyon alacsony az emberek 

hajlandósága. Ennek oka lehet a szegényebb területeken élők alacsonyabb iskolázottsági 

szintje, de az is, hogy attól félnek, a szülőföldjüket elhagyva sem kerülnének jobb helyzetbe, 

házukat vagy lakásukat nem tudnák megfelelő értéken eladni. A dolgozói mobilitás 

leginkább azokban a szakmákban jellemző, amelyek bizonyos iskolázottsági, végzettségi 

szintet feltételeznek, hiszen ezeknek a szakmáknak országos munkaerőpiacuk van. 

Két állam közötti munkaerő-mozgás, migráció kialakulásáért a gazdasági-társadalmi 

fejlettség és a nemzeti rendszerek közötti különbségek felelősek. A gazdasági-társadalmi 

fejlettség elsősorban az elérhető jövedelemben érzékelhető, a nemzeti rendszerek esetében 

pedig vonzóak lehetnek az eltérő adózási szabályok, egészségügyi vagy oktatási 

rendszerek.34 

 

3.4 HATÁRON ÁTNYÚLÓ INGÁZÁS 

                                                
33 Lengyel Imre – Rechnitzer János (2004): Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 

- Pécs 

34 Hardi Tamás – Hajdú Zoltán – Mezei István (2009): Határok és városok a Kárpát-medencében. 

MTA RKK Győr – Pécs 
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A munkaerő térbeli mobilitása alatt a munkának, mint termelési tényezőnek a tér egyik 

pontjáról a másikra történő áramlását értjük. Ennek az áramlásnak két formája van: 

vándorlásról beszélünk akkor, amikor a munkaerőmozgással együtt a lakhely is megváltozik, 

ha viszont a térbeli mozgáshoz nem kapcsolódik a lakóhely áthelyezése, akkor ingázásról 

beszélünk.35 

A népszámlálás fogalmi rendszere szerint az, hogy ki minősül ingázónak, a tényleges 

tartózkodási hely szerinti, illetve a munkahely szerinti település egyezésén vagy 

különbségén alapszik. Napi ingázó az a foglalkoztatott, aki nem ugyanazon a településen 

dolgozik, ahol lakik. Külföldre eljáróknak nevezzük azokat, akik naponta járnak külföldre 

dolgozni. A határon átnyúló ingázás Hardi (2009) szerint a nemzetközi migrációval 

ellentétben a helyi munkaerő-piaci kereslethez és kínálathoz igazodik, ezáltal inkább jelent 

erőforrást, mint a munkaerőpiac egyensúlyára nézve veszélyes túlkínálatot. Az ingázók a 

helyi munkaerőpiacon fellépő keresletre reagálva átlépik a határt, de ha nem találnak 

munkát, vagy ha álláshelyük megszűnik, visszatérnek a származási országukba, hiszen ott 

van a lakásuk. A határon túlra kiterjesztett ingázási vonzáskörzet ezáltal az adott település 

gazdasága számára növekedési lehetőséget jelent, hiszen felhasználhatja a másik állam 

által kiképzett emberi tőkét és tudást, és közben nem kell foglalkoznia a munkaerőhöz 

kapcsolódó esetleges problémákkal. A foglalkoztatottak lakhelye a másik országban 

található, munkanélküliség és más szociális problémák esetén a származási ország 

megfelelő hivatala köteles eljárni.36 

A határon átnyúló ingázást erőteljesen szabályozza az elérhetőség, vagyis az a tény, 

hogy mekkora akadályt jelent a határ. A határ akadályozó hatása elsősorban a 

térszerkezettől függ: ha az adott város a határ közelében van, akkor nagyobb vonzerőt 

gyakorol a másik oldal munkavállalóira, ám ha a határtól távolabb fekszik, és a közlekedési 

viszonyok is rosszak, akkor lényegesen kisebb tömegek fognak ingázni. A kiváló 

infrastruktúra és a sűrű tömegközlekedés is élénkítő hatással bír a határon átnyúló 

ingázásra, ez különösen a magyar-osztrák határ északi szakaszán tapasztalható. Az 

elérhetőség fogalmába sorolhatóak a nyelvi, kulturális és mentális korlátok (barrierek), és 

ezek erőssége is. Ha az államhatár nem jelent nyelvi és kulturális elkülönülést, akkor kisebb 

nehézségeik vannak az ingázóknak. E területen jelentős különbség tapasztalható a magyar-

osztrák és a magyar-szlovák határszakaszon ingázók között. A határok megszűnését 

szolgálná az intézményi integráció is, melyre történtek bizonyos kezdeményezések az 

                                                
35 Lengyel Imre – Rechnitzer János (2004): Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 

- Pécs 

36 Hardi Tamás – Tóth Károly (2009): Határaink mentén. A szlovák-magyar határtérség társadalmi-

gazdasági vizsgálata (2008). Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 
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Európai Unióban, ám bizonyos területeken – például a nagy nemzeti rendszerek esetében 

csak nagyon lassan valósul meg.37 

3.5 A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁRVIDÉK JELLEMZŐI 

A magyar-szlovák határvidék öt szlovákiai kerületet és hat magyarországi megyét érint. 

Szlovákia déli kerületei kevésbé iparosodottak Magyarországhoz képest, jelentősebb a 

mezőgazdaság, a szolgáltatásokban foglalkoztatottak aránya viszonylag magas, de ez 

mindkét ország esetében a fővárások közelségének tudható be. Szlovákiában magasabb a 

foglalkoztatási arány. Az iskolai végzettséget vizsgálva a szlovák oldalon magasabb a 

középfokú végzettséggel rendelkezők aránya, az észak-magyarországi megyékben viszont a 

diplomások aránya magasabb. Korszerkezet szempontjából a szlovákiai kerületek a 

fiatalosabbak, mint a szomszédos magyar megyék, de a déli járásokban a fiatalok aránya 

elmarad a szlovák országos átlagtól. Mindkét ország többnemzetiségű, de Magyarországon 

magasabb a többségi nemzethez tartozók aránya, homogénebb az ország. A szlovákiai 

oldalon a Duna menti kerületekben a magyarság tömbben él, az Ipolytól keletre azonban 

megszakad a folyamatos magyar nemzetiségű sáv. A magyarországi oldalon az Ipolytól 

keletre alacsonyabb a foglalkoztatottak aránya, mint a Duna menti térségekben, de a nyugati 

kistérségek más mutatók tekintetében is fölényben vannak. Közös sajátosság, hogy kelet 

felé haladva mindkét ország területi egységeiben növekszik a fiatalok aránya, és 

párhuzamosan nő a cigány népesség aránya is.38 

Ha a gazdasági jellemzőket vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy mindkét állam 

legfejlettebb területei a közös határ mentén találhatók. Mindkét országban erőteljesen 

érződik a nyugati szakasz gazdasági koncentrációja a két főváros elhelyezkedése okán. A 

nyugati szakaszokon dinamikusabb a gazdasági növekedés, üteme mindkét országban 

meghaladja az országos átlagot. Keleten a kassai kerület gazdasági növekedése megfelel 

az országos átlagnak, de a többi határ menti kerület részesedése a nemzeti vagyonból az 

utóbbi évtized alatt jelentősen csökkent. Az ország gazdasági ereje a nyugati és északi 

területeken összpontosul. A magyarországi oldalon is kiemelkedik a nyugati oldal 

növekedése, és a fejlett nyugati megyék és az elmaradott keleti térségek között még a 

szlovákiainál is nagyobb területi különbségek tapasztalhatók. 

A szlovák gazdaságnak már a rendszerváltás óta komoly problémákat okoz a 

munkanélküliség. A nyilvántartás 1990-es kezdete óta nagyon magas értékeket mutat a 

                                                
37 Hardi Tamás – Hajdú Zoltán – Mezei István (2009): Határok és városok a Kárpát-medencében. 

MTA RKK Győr – Pécs 

38 Mezei István (2008): A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei. Dialóg Campus Kiadó, 
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munkanélküliségi ráta. A 2000-es évektől kezdődően a nemzetközi tőkeberuházásoknak 

köszönhetően a szlovákiai munkanélküliségi ráta csökkenő tendenciát mutatott, majd még 

nagyobb pozitív változást hozott a 2004-es Európai Uniós csatlakozás, amikor 

elkezdődhetett a munkaerő szabad vándorlása. A szlovákiai munkaerőről elmondható, hogy 

bár nem olyan mértékben, mint az amerikaiak, de viszonylag mobilis. A Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal (Munka-Szociális és Családügyek Hivatala elődje) 2001-ben végzett felmérést az 

ingázásról. A felmérés ezt mutatta, hogy a dél-nyugat szlovákiai munkaerő 20%-a a járás 

határain túl dolgozik, és a mobilitás tovább nőtt, hiszen 1999 és 2001 között 5%-os 

emelkedést tapasztaltak a vizsgált mutatóban. A mutató nagyságát leginkább a Pozsonyban 

fellépő területi munkaerőhiány magyarázta, és a mobilitásnak ez a formája leginkább a 

férfiakra és a magasabb végzettségűekre volt jellemző.39 Az EU-hoz való csatlakozás után 

a szlovákiai munkaerő mobilitása nemzetközi viszonylatban is magas volt, bár a külföldön 

dolgozók több mint fele a két szomszédos országban (Magyarországon és Csehországban) 

vállalt munkát.  

2004 után nagy érdeklődés mutatkozott az Egyesült Királyság-beli munkalehetőségek 

iránt, és kedvelt célállomásnak számított még a szomszédos Ausztria, Németország és 

Olaszország. A migránsok jellemzően az ország kevésbé fejlett, magas munkanélküliséggel 

sújtott régióiból származó fiatal munkavállalók voltak. 2008-tól a külföldön dolgozók száma 

csökken, ennek legfőbb okai a fogadó országokban is tapasztalható romló gazdasági 

helyzet, és a szlovák valuta felértékelődése a külföldi valutákhoz (magyar forint, angol font) 

képest.40 

A szlovák-magyar határon átnyúló munkapiac egyáltalán nem újszerű dolog. Nagyon 

régi hagyományokkal rendelkezik a határon túli munkavállalás. A rendszerváltás [1989] előtt, 

amikor a szlovákiai komáromi hajógyár Közép-Európa legnagyobb hajógyára volt, akkor 

nem kis létszámú magyarországi munkaerőt is foglalkoztatott. Ezek főleg férfiak voltak, 

hiszen a nehézgép-gyárban leginkább rájuk volt szükség. Ellenkező irányú mozgása volt a 

női munkaerőnek, hiszen a magyar oldalra jártak át a lenfonó gyárba dolgozni vagy a 

bábolnai nagy mezőgazdasági üzembe. 

1999-től egy kormányközi egyezmény szabályozza a kölcsönös foglakoztatást. Ez az 

egyezmény az első évben 400 embernek tette lehetővé a külföldi munkavállalást, a 

következő évben már 800-as keretre volt szükség, majd 1200 főre bővül a kvóta. Ezzel a 

lehetőséggel elsősorban a szlovák állampolgárok éltek, akik az akkor munkaerőhiánnyal 

küszködő Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyékben vállaltak munkát. 2004 
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előtt már 2000 személy magyarországi munkavállalását engedélyezte az egyezmény, de 

akkor már ez sem volt elég. 

Érdekes tény, hogy ezen munkavállalók nagy többsége (98%-a) alacsony képzettségű 

volt és főleg betanított munkásként dolgozott, csak 1-2%-uk dolgozott magasabb 

beosztásban.41 A két ország európai uniós csatlakozása után megszűntek az adminisztratív 

akadályok, 2004 májusa óta a munkaerő szabadon áramolhat a szlovák-magyar határon. 

Mivel 2004 óta nincsenek adminisztratív szabályozások, és a külföldi munkavállalókra 

vonatkozó bejelentési kötelezettséget sem minden vállalat teljesíti, (nincs érte büntetés), 

azért nem ismertek pontos adatok a külföldi munkavállalók számáról. Csak becslések 

vannak, amelyek általában a legnagyobb foglalkoztatók által megadott számokból indulnak 

ki, de még sokan lehetnek, akik kisebb üzemeknél, vállalkozásoknál tevékenykednek. 

A 700 kilométer hosszú szlovák-magyar határon keresztül tömegek ingáznak, 

leginkább a szlovák oldalról a magyar irányába. Az ingázók nagy többsége szlovákiai 

magyar, akiket a külföldi munkavállalásra Gulyás (2008) szerint leginkább az alábbi három 

tényező motiválja: egyszerű közlekedés – egyszerűbb eljutni a magyarországi vállalatokhoz, 

mint Szlovákián belül más városba ingázni. Ráadásul a nagyobb magyarországi vállaltok 

biztosítják a dolgozók utazását is, magasabb bérek – a magyarországi minimálbér összege 

2005-ben 57 ezer forint volt, a szlovákiai minimálbér 40 ezer forintnak megfelelő összeget 

tett ki. Ez a 17 ezres különbség nagy erős motiváció a szlovákiai munkavállalóknak, 

nincsenek nyelvi korlátok – a szlovákiai magyarok számára a felvétel beszélgetéseken és a 

későbbi munkavégzés során a magyar nyelvtudásuk elégséges a foglakoztatáshoz. 

A szlovák-magyar határon át ingázó munkaerő-állomány döntő többségben szlovákiai 

[magyar]. Érdemes néhány gondolat erejéig kitérni a Magyarországról Szlovákia felé 

irányuló munkaerő vizsgálatára is. Míg szlovákiai munkavállalók ezrei dolgoznak 

Magyarországon, addig ellentétes irányban alig tapasztalható munkaerő-vándorlás. 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartása szerint 2007 végén 18 219 

szlovákiai állampolgár rendelkezett érvényes munkavállalói regisztrációval Magyarországon. 

A szlovákiai munkavállalók ezzel a második legnagyobb csoportot alkották a magyarországi 

munkavállalók között, hiszen a nyilvántartott román állampolgárok száma meghaladta a 21 

ezret. Ezek az adatok azonban nem pontosan mutatják a Magyarországon dolgozó 

külföldiek számát, a valós létszámot megnöveli egyrészt az illegális foglalkoztatás, másrészt 

a kölcsönző cégeken közvetítésével munkát vállaló dolgozók. A szlovák munkaerő-felmérés 
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2007 első negyedévében 21 800 Magyarországon dolgozó lakost mutatott ki. A valós érték 

2007-ben 24-29 ezer fő között mozoghatott.42 

3.6 A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓK MUNKAERŐPIACA 

A dél-szlovákiai régió Szlovákiában a munkanélküliség által leginkább sújtott és 

gazdaságilag is az elmaradottabb területek közé tartozik. Ennek okai egyrészt a helyi 

adottságok, másrészt a szlovák gazdaságpolitika fejlesztéseinek Pozsony központúsága, a 

déli területek elhanyagolása.  

A szlovák és a magyar munkaerőpiac strukturálisan nagyon eltér egymástól. 

Szlovákiában a munkaerő-piaci aktivitás jóval magasabb, mint Magyarországon, ami 

magasabb szintű munkanélküliséggel jár együtt. A foglalkoztatottság szintje közel azonos a 

két országban.43 

A magyar oldal az átlagosnál fejlettebb, (magyarországi átlagot vizsgálva), a szlovák 

oldal Szlovákia elmaradottabb régiói közé tartozik. A szlovákiai fejletlenséget az 

magyarázza, hogy ezek a területeken jelentős agrárium volt a múltban, a szövetkezet nagy 

része megszűnt vagy átalakult, viszont az alulképzett munkaerő, amit foglalkoztattak, 

részben még aktív korban van. A mezőgazdasági vállalkozásoktól elbocsátott dolgozók egy 

része el tudott helyezkedni a szlovák és magyar nagyvárosok ipari üzemeiben, de ez inkább 

csak az ország nyugati részén volt jellemző, a keleti régiókba nem telepedtek nagyobb 

vállalatok, nem tudták felszívni a munkanélkülieket. 

A 2001-es népszámlálás adatai szerint a foglalkoztatottak 12%-a a mezőgazdaságban 

dolgozott, ugyanabban az időszakban a magyar oldalon ez az arány már csak 4% volt. Ha 

az ipari-építőipari ágazatokat vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a magyar oldalon a dolgozók közel 

40%-át ezek az ágazatok foglalkoztatják, amely arány a magyarországi átlagot és 

meghaladja. A szlovák oldalon az ipari foglalkoztatottak aránya alig 30%, viszont a termelő 

szolgáltatásokban (leginkább a kereskedelemben) dolgozók aránya a szlovák oldalon 

nagyobb, mint a magyar oldalon. Az alacsony bérek és a kevés munkalehetőség jelentősen 

befolyásolja – növeli az ingázás mértékét. A határ menti munkaerő-mozgásra az ingázás a 

jellemző, hiszen helyenként a dolgozók nem töltenek több időt a munkahelyre való 

bejárással, mint ha a legközelebbi nagyvárosba utaznának, éppen csak egy másik országba 

mennek dolgozni. 

3.6.1 KOMÁROM-KOMÁRNO RÉGIÓ 
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A két Komárom földrajzilag nagyon előnyös pozícióban van, hiszen Közép-Európa 

legdinamikusabban fejlődő térségének, az ún. arany háromszögnek (Pozsony – Bécs – 

Budapest) szomszédságában fekszik. Mindkét város célkitűzései között szerepel ennek az 

előnynek a kihasználása a kedvezőbb vállalkozói környezet megteremtése, a külföldi 

befektetők vonzása , és azáltal új munkahelyek teremtése érdekében. 

A rendszerváltás strukturális válsága sokkal erőteljesebben éreztette hatását a 

szlovákiai Komáromban, hiszen nem „állt több lábon”, mint magyarországi ikervárosa. A 

magyarországi városrész gazdasági fejlődése a kedvező földrajzi fekvést (Bécs-Budapest 

tengely) kihasználva beindult, de a szlovákiai rész nem tudott átlendülni a 90-es évek 

gazdasági válságán.44 Hónapról hónapra nőtt a munkanélküliek száma: a januári 760-ról 

decemberre elérte az 5005-öt. A munkanélküliségi ráta év elején 1,54% volt, év végére 

túllépte a tíz százalékot (10.17%). A következő években a járásban munkanélküliség tovább 

nőtt, a 2000-es évek elejére elérte a 30%-os szintet. 

A rendszerváltás után mindkét Komáromban átalakult a foglalkoztatás szerkezete és a 

vállalati struktúra. Az iparban foglalkoztatottak száma jelentősen csökkent, és csak a 90-es 

évek végén indult ismét növekedésnek. 2001-ben [a népszámlálás adatai szerint] az észak-

komáromi lakosság egyharmada, a dél-komáromiak egy negyede dolgozott az iparban, az 

ipari foglalkoztatás mértékének növekedése olyan mértékű volt, hogy 2006-ra mindkét 

városban az ipar lett a legnagyobb foglalkoztató. A vállalati struktúra átalakulására mindkét 

városban jellemző volt, hogy a vállalatok száma a többszörösére emelkedett. Az állami 

tulajdon minimálisra zsugorodott, az üzemeket privatizálták, számtalan mikro- és 

kisvállalkozás alakult. A nagyobb vállalatokban tulajdonrészt szerzett a külföldi tőke: Dél-

Komáromban a malom és a sörgyár, Észak-Komáromban a cipőgyár és a hajógyár külföldi 

tulajdonba került. Észak-Komárom legnagyobb foglalkoztatója a svájci tulajdonú Rieker Kft., 

a korábbi Partizánske-i cipőgyárt privatizáló vállalat. 2000 főt foglalkoztat. Jelentős forgalmat 

bonyolít még a Komáromi Nyomda Kft. – több mint száz fő alkalmazottal, a Komáromi 

hajógyár – közel 900 alkalmazottal, az őrsújfalui JOK bútorgyár – 200 alkalmazottjával.45 

A magas munkanélküliség nem csak a régió problémája volt a 90-es években és a 

2000-es évek elején. Az egész szlovák gazdaság legsúlyosabb gondját jelentette, a 

munkanélküliségi ráta országos szinten is 20% körüli értéket ért el. A megoldást szlovákiai 

viszonylatban is, és Komárom számára is a betelepülő nemzetközi vállalatok jelentették. A 

nemzetközi tőkebefektetések a viszonylag jól képzett munkaerőnek, viszonylag alacsony 
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béreknek, és az előnyös adózási lehetőségeknek köszönhetően kezdtek áramlani 

Szlovákiába. A nemzetközi tőkebefektetések megjelentek a magyarországi határmenti 

térségben is: 1991-ben betelepült a SUZUKI Esztergomba, 1993-ban elkezdte a termelést 

az AUDI Győrben, 1999-ben elindult a telefongyártás a NOKIA-ban Komáromban. 

Az 1998-ban alapított Komáromi Ipari Park Dél-Komárom nyugati részén fekszik 87,6 

hektáros területen. Az ipari park beépítettsége már a 2000-es évek közepére elérte a 80 

százalékot, a 2006-ban ott működő 14 vállalat által realizált befektetések összértéke 

megközelítette a 90 milliárd forintot. Az ipari park elhelyezkedése közlekedési szempontból 

nagyon kedvező, mivel Dél-Komáromot érinti a Budapest – Bécs nemzetközi vasútvonal, és 

az M1-es autópálya – a 4. sz. páneurópai folyosó magyarországi szakasza is csupán 10 

kilométerre húzódik. Előny továbbá a három főváros: Bécs, Budapest és Pozsony közelsége 

is. 

A Nokia Magyarország Kft. 1999-ben néhány száz alkalmazottal kezdte meg 

működését, 2007-ben pedig a gyár és beszállítói több mint 15 ezer embernek adtak 

munkalehetőséget. Az ipari park évről évre bővült, a Nokia kiszolgálására szakosodott 

vállalatok egész sora települt le, ezáltal új munkahelyek százai keletkeztek. A Nokia és 

beszállítóinak munkaerő-kereslete a déli oldalon a munkaerő-piaci aktivitást növelte meg, 

míg az északi oldalon jelentősen hozzájárult a munkanélküliségi ráta csökkenéséhez. A déli 

oldalon mutatkozó munkaerőhiány, az északi oldal magas munkanélkülisége és viszonylag 

alacsony bérszintje arra ösztönözte az ipari park vállalatait, hogy szlovákiai munkavállalókat 

alkalmazzanak. Ennek hatására a Komáromi járás munkanélküliségi rátája 2002 és 2007 

között közel 20 százalékponttal csökkent. A Nokia Magyarország Kft. 1999-es letelepülését 

követően sorra jelentek meg a további nemzetközi vállalatok, amelyek korábban is – bár 

más országban és más telephelyen a finn mobiltelefon-gyártó beszállítójaként működtek, 

annak kipróbált partnerei voltak.. A válság hatására a vállalatok által foglalkoztatottak 

létszáma jelentősen csökkent. 2008-ban ugyan betelepült még egy vállalat – a BYD, de 

sajnos 2009-ben bezárta kapuit. Sorozatos leépítések után 2009-ben a Perlos is befejezte 

működését az Ipari Parkban, és a korábban legnagyobbnak számító Foxconn elbocsátotta 

dolgozóinak 80 százalékát. A fentiek alapján megállapítható, hogy a térség gazdasági 

helyzete és a Komáromi Ipari Park jövője nagyban függ a Nokia jelenlététől. A gyár 

kapacitáscsökkentése, az esetleges leépítések a többi, ipari parkban működő vállalatnál is 

hasonló lépéseket váltottak ki, s ezáltal a térség munkanélküliségének jelentős 

növekedéséhez vezettek.46  
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2014 nyarán – sajnos – a gyár vezetése fontos bejelentést tett: „A Nokia mobil 

üzletágát megvásárló Microsoft világszerte racionalizálja működését, a következő egy évben 

18 ezer munkahelyet szüntet meg. Ennek keretében zárják be a Nokia komáromi gyárát, 

amely jelenleg mintegy 1800 munkavállalót foglalkoztat és kapacitása egy ideje 

kihasználatlan”47. Hamarosan azonban újabb, bíztató jelenségről számolt be a sajtó „Vinnék 

a cégek a komáromi Nokia dolgozóit” címmel. „László Zoltán, a komáromi Nokia-gyár vasas-

szakszervezeti alapszervezetének vezetője megerősítette, hogy több mint ötven vállalat 

jelentkezett arra az állásbörzére, amelyet a helyi szakszervezet szervez szeptember 

második hetére. A szakszervezeti vezető jelezte: van olyan cég, amely 400 dolgozót venne 

fel, ha elfogadják az általuk kínált feltételeket. Cégneveket nem közölve annyit mondott: a 

legnagyobb igényeket autóipari és elektronikai profilú vállalkozások fogalmazták meg” 

(www.napigazdasag.hu)48. 

2007-ben, a válság begyűrűzése előtt a Komáromi ipari parkban becslések szerint 

mintegy 4600 fő dolgozott a Komárnoi járásból. Legnagyobb foglalkoztatójuk a Foxconn volt, 

amely közel 2000 szlovákiai alkalmazottal rendelkezett.49 A szlovákiai munkavállalók nagy 

része azonban nem volt alkalmazotti jogviszonyban az ipari park vállalataival, hanem 

munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül kapott munkalehetőséget. Azokban a 

munkakörökben, amelyek nem igényeltek nagy szakértelmet, nem kapcsolódtak szorosan a 

vállalat alaptevékenységéhez, a vállalatok szívesen és nagy létszámban alkalmaztak 

kölcsönzött munkaerőt. Ez a foglalkoztatási mód a Nokiában és beszállítói vállalataiban is 

elterjedt, hiszen jelentős költségelőnyökkel járt. A bérelt munkások utáni közterheket a 

munkaerő-kölcsönző fizette meg, s a „bérlő” vállalat a kölcsönzőnek díjat fizetett a 

szolgáltatásért, amit költségként elszámolhatott, szemben az alkalmazottak közterheivel. A 

kölcsönző vállalkozások nagyon magas jutalékokat (20%-tól 200%-ig) voltak képesek elérni 

a kikölcsönzött munkaerő után, annak felkészültségétől, teljesítményétől és a szakterülettől 

függően. Szlovákiában nagyrészt olyan munkaerő-kölcsönzők működtek és működnek 

napjainkban is, melyeknek Magyarországon van az anyavállalatuk. A munkaerő-kölcsönzést 

a Munka Törvénykönyve szabályozza, a jogszabály kimondja, hogy a bérelt munkaerőt 

semmilyen módon nem lehet hátrányosan megkülönböztetni, ugyanolyan munka- és 

jövedelem feltételek között kell dolgozniuk, mint az alkalmazottaknak azonos munkakörben. 

Ennek ellenére számos tényező negatívan befolyásolja a bérelt munkások helyzetét: A 

                                                
47 http://www.hirado.hu/2014/07/17/bezar-a-nokia-komaromi-gyara/ Megjelent: 2014. 07. 17. 

Lementve: 2014. 08. 10.  

48 http://www.napigazdasag.hu/cikk/20692/ Megjelent: 2014. 08. 19. Lementve: 2014. 08. 19. 

49 Sikos T. Tamás – Tiner Tibor szerk. (2007): Egy város – két ország. Komárom-Komárno. Selye 

János Egyetem Kutatóintézete, Komárno 

http://www.hirado.hu/2014/07/17/bezar-a-nokia-komaromi-gyara/
http://www.napigazdasag.hu/cikk/20692/
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keresletingadozások miatt bekövetkező munkaerő-igény csökkenést a bérelt munkások 

számának változtatásával szabályozzák a vállalatok, munkaerő-leépítéskor elsőként a bérelt 

munkaerőt küldik el, a bérelt munkaerő nem részesül, vagy csak részben részesül a 

munkahelyi egyéb juttatásokból (cafeteria, üdülési csekk, jutalom stb.) 

A regisztrált munkanélküliek száma Szlovákiában 2012 novemberére elérte a 419 369 

főt. Szlovákián belül ugyanakkor nagyon magas regionális eltérések tapasztalhatóak, egy 

nyugat-keleti lejtő rajzolódik ki. Egyes járások közt a munkanélküliség tekintetében akár 

ötszörös eltérés is tapasztalható. A lejtőn a nagyobb városok, elsősorban a kerületi 

székhelyek és szűkebb vonzáskörzetük jelentenek szigeteket. 

A dél-szlovákiai, magyarok által is lakott járásokban a munkanélküliek számának 

alakulása riasztó trendeket mutat. nagyon meredeken emelkedik az ún. tartósan 

munkanélküli személyek száma. A 2007 augusztusában mért értékhez képest a 0-7 hónapja 

regisztrált munkanélküli személyek száma mintegy 44%-al, a 7-12 hónapja regisztrált 

munkanélküli személyek száma mintegy 92%-al és a 12 hónapon túl regisztrált személyek 

száma 48,5%-al emelkedett! 2012 októberében a magyarok által is lakott 16 dél-szlovákiai 

járásban (Szlovákiában 77 járás van) élt a tartósan munkanélküliek 41%-a! Dél-Szlovákia 

járásai közül 11-ben az országos átlagot meghaladó munkanélküliség mutatható ki és a 

legmagasabb munkanélküliségi rátával rendelkező 10 szlovákiai járásból 6 járás Dél-

Szlovákiában található, Közép- és Kelet-Szlovákia járásai pedig mind átlagon felüli 

munkanélküliséggel rendelkeznek.50 

3.6.2 ESZTERGOM-PÁRKÁNY RÉGIÓ  

Az 1989 előtti időszakban Párkány és a környező települések lakossága vagy 

helyben vagy Érsekújvárott ill. Pozsonyban dolgozott. A legfontosabb munkáltató cég a Dél-

szlovákiai Cellulóz- és Papírgyár volt, amely 1968-ban kezdte meg a termelést, és 

dolgozóinak száma a 70-es évekre 2500-2600-ra emelkedett. A papírgyár által 

foglalkoztatottak létszáma az 1987-88-as években érte el csúcspontját: a 4150 főt. Ebben az 

időszakban jelentős volt a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma is, minden községben 

működött földműves szövetkezet, szőlészet. Az 1989-es rendszerváltás után megjelentek a 

magánvállalatok, beindult a privatizáció folyamata. A térségben több üzem bezárt, leépült, a 

szövetkezetek Kft-vé alakultak. Ezen folyamatok eredményeként jelentősen csökkent a 

foglalkoztatás a városban és környékén. A 90-es évek végén a munkájukat elveszítő vagy 

azzal elégedetlen szlovákiai dolgozók elkezdtek a határ túloldalán induló ipari parkok felé 

orientálódni. Esztergomban a Suzuki és beszállítói, Dorogon a Sanyo és a köré települő 

                                                
50 Antalík Imre (2013): Számok és tények a munkaerőpiacról. Interneten elérhető: 

http://www.kerekasztal.org/2013/01/szamokes-tenyek-a-munkaeropiacrol 
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vállalatok sok szlovákiai munkavállalónak teremtettek új lehetőséget. A Párkány és környéki 

dolgozók vállalták az ingázást a viszonylag mostoha körülmények ellenére is, hiszen 2001-

ig, a Mária-Valéria híd átadásáig csak komp közlekedett a két város között. A híd 

megépülése nagyon jó hatással volt a térség munkaerő-piaci mutatóira, a korábbi 30% feletti 

munkanélküliségi ráta jelentős mértékben csökkent. Nagy mértékben emelkedett a Párkány 

és Esztergom közötti személy- és gépjárműforgalom, a külföldre eljáró munkavállalókat 

vállalati autóbuszok szállították. A híd megnyitása fellendítette a térség turizmusát is, 

határon átnyúló együttműködések alakultak (például az Ister-Granum Eurorégió).  

 A Párkány és környéki munkavállalók számára a magyarországi ipari parkok új 

munkalehetőségeket jelentettek ugyan, de ezzel együtt új problémákat is felvetettek. 

Kezdetben a közlekedés hosszadalmas volt, soká tartott az átkelő dolgozók iratainak 

ellenőrzése és a buszok átkelése, és a távol-keleti vállalati vezetők által behozott munkahelyi 

kultúrát és kommunikációt is szokniuk kellett a dolgozóknak. A problémák ellenére a 

Komárom-Esztergom megyében a munkavállalási engedéllyel rendelkező szlovák 

állampolgárok száma 2001-2004 között 496-ról 7536-ra emelkedett.  
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1. Ábra .: A Magyar Suzuki Rt.-nél, a Sanyo Kft.-nél és a Tyco Kft.-nél 

foglalkoztatott szlovákiai állampolgárságú munkavállalók száma 2001-

2005. 

Forrás: Komárom Esztergom Megyei Munkaügyi Központ, online, 2005 

 

A szlovákiai oldalon a 2000-es évek elejétől a papírgyár területe ipari zónaként 

szolgált, négy nemzetközi vállalkozás együttes tulajdonában lévő vállalat fejti ki 

tevékenységét, melynek sikeresen működtek úgy szlovák, mint a nemzetközi piacokon: 

Kappa Štúrovo Rt., Kappa Obaly Rt., Strojpap Rt., Icopal Rt.51  

2004 májusa – az EU csatlakozás utáni időszak egyértelműen pozitív hatást 

gyakorolt a Párkány és a környező települések életére. A Párkányi régióban 2004–2008 

közötti időszakban a legjelentősebb munkáltatók a volt papírgyár területén működő papíripari 

részlegek voltak, a volt papírgyár területe ez időszak alatt ipari zónaként szolgált. A 

legjelentősebb munkáltatók a Smurfit Kappa Štúrovo Paper a. s., Smurfit Kappa Obaly 

Štúrovo a. s. , és az ICOPAL a. s., ezek a munkáltatók közel 660 embernek biztosítottak 

munkát a kistérségből. A határ túloldalán, a különböző ipari parkokban kb. 800 munkavállaló 

dolgozott, legtöbben a Suzuki zrt.-ben (Esztergom). 2006-ban műszak kezdete előtt 22 

autóbusz szállította a dolgozókat át a hídon a Suzuki zrt-be.  A schengeni határnyitással 

(2007. 12. 21-én) megszűntek a határok Szlovákia és Magyarország között, megoldódott az 

útlevél-ellenőrzés problémája, megkönnyítve ezzel a munkahelyre ingázók utazását.   

A gazdasági válság hatásaként 2008 utolsó hónapjaiban jelentős növekedésnek 

indult az állástalanok száma a térségben. Csökkent a külföldön dolgozók száma is, hiszen a 

magyarországi vállalatok a leépítések első hullámában a szlovákiai munkavállalóktól váltak 

                                                
51 Vígh Tibor (2014): A foglalkoztatottság alakulása Párkány és kistérsége területén, Diplomadolgozat, 

SJE 
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meg. A Forint leértékelődése következtében már anyagilag is kevésbé volt előnyös 

Magyarországon dolgozni a szlovák állampolgároknak. A munkanélküliek száma tovább 

növekedett a 2010-es, 2011-es illetve a 2013-as évben. Ez legfőképpen a Dél-Komáromi 

Nokia, a Dorogi Sanyo, az Esztergomi Suzuki további leépítéseinek tudható be. 2013-ban a 

Dorogi Panasonic Energy Hungary Kft. (egykori Sanyo Hungary Kft.) elbocsátotta 20 fő 

kivételével a teljes munkaerő állományát közel 700 főt (200 szlovákiai munkavállalót). Pozitív 

példaként említést érdemel az Esztergomi Suzuki és bedolgozó cégeinek bővülése a 2013-

as, illetve a 2014-es évben. A folyamatos leépítéseknek köszönhetően egyre kevesebben 

vállaltak a magyarországi határrégióban munkát, ezáltal folyamatosan csökkent a 

munkaerőmozgás volumene. 2013 óta nincsenek tömeges elbocsátások a térségben, egyes 

kutatók, elemzők szerint elindult a gazdasági növekedés, s ez a folyamat a jövőben 

kedvezőbb hatással lehet a munkaerőmozgásra is. 

A párkányi kistérségben nem működik önálló munkaügyi központ, a város és a 

környező falvak az Érsekújvári járás igazgatása alá tartoznak. A nyilvántartott 

munkanélküliségre vonatkozó adatok csupán járási szinten – az Érsekújvári járásra 

vonatkozólag állnak rendelkezésre. A következő ábrán nyomon követhetjük a 

munkanélküliségi ráta alakulását a  térségben, összehasonlíthatjuk az országos és a 

komáromi járásbeli értékekkel:  
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2. . ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása az Érsekújvári járásban, a 

Komáromi járásban és Szlovákiában 2001-2013 között (%) 

Forrás: Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján saját szerkesztés 

 

Láthatjuk, hogy míg a 2000-es évek elején a térségben nyilvántartott munkanélküliek aránya 

jóval meghaladta az országos értéket, az utóbbi években azonban az országos és s járási 
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szintű mutató közel azonos értékeket mutat. Köszönhető ez a határok megnyílásának és a 

infrastrukturális (leginkább a közlekedési) állapot javulásának.  

 A 90-es évek elején még 3000 fő számára munkát biztosító dél-szlovákiai 

papírgyár 2010-ben elbocsátotta utolsó 300 alkalmazottját is. A jövőbeli tervek alapján a 

BioEner Slovakia társaság, amely 2012 márciusának elején szerezte meg a bezárt párkányi 

papírgyár, a Smurfit Kappa részvényeit, 2014 elején több beruházóval folytatott 

tárgyalásokat: ipari parkként hasznosítaná a bezárt párkányi papírgyár területét, amely a 

tulajdonosváltást követően a Párkányi Ipari Park nevet kapta. A leendő beruházók 

vállalkozási terveiben több száz (300-400) munkahely létrehozása a cél. 

A gazdasági válság kis mértékben volt hatással az idegenforgalomra és a 

vendéglátóiparra a vizsgált térségben. A VADAŠ termálfürdő területén a szezon ideje alatt 

még a 2011-es évben is több mint 200 dolgozó, szezonon kívül 50–70 fő dolgozott. Ezzel 

ellentétben a gazdasági válság jelentősen sújtotta a mezőgazdasági vállalkozásokat a 

kistérségben, jelenleg mindössze 4-5 kft. működik aktívan, illetve 15-25 egyéni 

mezőgazdasági vállalkozó vállalkozik e gazdasági ágazatban. A legjelentősebb kft.-k a KTJ 

PARMEL kft., Rola Kft , az Agrotred Kft., illetve az Ipolyszalkai szövetkezet. Ezek a kft.-k 5-

20 munkavállalónak biztosítanak munkát vagy szezonális, vagy éves szinten. A gazdasági 

válság a régióban az élelmiszer-ipari kiskereskedőket sem kímélte. Kis- és 

középvállalkozásokat tekintve Párkányban néhány fuvarozó vállalat és építőipari vállalat élte 

túl a válságot, és működik jelenleg is aktívan. A fuvarozóvállalatok közül a legnagyobb a 

Csonka TRANS. Elsősorban külföldre szállítanak, összesen 40 kamionnal és 20 

alkalmazottal rendelkeztek.52  

 

 

 

                                                
52 Vígh Tibor (2014): A foglalkoztatottság alakulása Párkány és kistérsége területén, 

Diplomadolgozat, SJE 
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4 A KUTATÁS CÉLJA, KÉRDÉSEI ÉS HIPOTÉZISEI (ANTALIK IMRICH-DÚS MIKLÓS-

POÓR JÓZSEF) 

„Mindenki keresi a motiváció új operációs 

rendszerét, amely felváltja azt a rendszert, 

amely az elmúlt évtizedekben meghatározta 

napjainkat”. (Daniel Pink, 2010) 

4.1 CÉL-KÉRDÉSEK 

Kutatásunk célja annak feltárása, hogy miként segíthetnek az atipikus munkaformák a 

munkanélküliség csökkentésében. Elvileg, matematikailag ugyanis a rugalmas alkalmazás 

olyan munkaidőt - és ezzel közvetve - álláshelyeket szabadít fel a korábban tipikus normál 

alkalmazás munka-szükségleteihez képest, ami felosztható időalapot jelenthet a munkát 

keresők között. Az ilyen matematikai kalkulusok alapján számos munkaerő-piaci elképzelés 

és elmélet született, amik azonban a valóságban csak ritkán, és akkor is korlátozottan 

érvényesek.  

Számos társadalomkutató bebizonyította már, hogy az egytényezős ökonometriai 

modellek gyakorlati megvalósulását nagyon sok egyéb (pszichológiai, értékrendbeli, stb.) 

tényező akadályozza53, és különösen igaz ez a munkaerő kereslet-kínálati modelljeire.54 

A munkaerő ugyanis sokkal összetettebb áru, mint a piacokon mozgó más árucikkek, 

vagy szolgáltatások. A munkaerő esetében nem elég, hogy a munkaadó „megvásárolja”, 

rendelkezik vele, hanem hatékony és lojális munkavégzésre is kell motiválnia, ösztönöznie. 

A másik oldalról pedig – amint a korábbi fejezetekből láthattuk – a munkavállaló nem csak a 

megélhetése puszta biztosítására törekedve vállal alkalmazást, hanem a szóban forgó állás 

presztízsét, az általa megerősíthető identitást is mérlegeli. 

Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a különböző foglalkoztatási formák elterjedését 

nagyban befolyásolja a közvéleményben róluk elterjedt felfogás, értékelés. Ebből adódóan 

kérdőíves vizsgálatunk a tipikus és az atipikus alkalmazásra vonatkozó attitűdöket kívánja 

megismerni. Három különböző kutatás kezdeményeztünk ebből a célból: 

 A személyekre koncentrált kutatásunkkal – továbbiakban személyes 

kutatás – két kört vizsgáltunk:  

                                                
53 Lásd pl. Robert H. Frank kitűnő összefoglalását. - Frank, Robert H. (1990) Rethinking Rational 

Choice. Pp. 53-87. in Roger Friedland and A.F. Robertson (eds.) Beyond the Marketplace. Rethinking 

Economy and Society. New York: Aldine de Gruyter. 

54 Lásd pl. Akerlof George A. and Shiller, Robert J. (2011) Animal Spirits, avagy a lelki tényezők 

szerepe a gazdaságban és a globális kapitalizmusban. Budapest. Corvina Kiadó. VIII. fejezet. 
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o a határ két oldalán a Munkaügyi Hivatalok (magyar és szlovák) segítségével 
munkanélküliek körében a tipikus és atipikus formák elfogadására vonatkozó 
véleményeket és attitűdöket kívántuk vizsgálni. 

o A határ tágabb körzetében azt vizsgáltuk, hogy a fiatal egyetem-főiskolára 

járó gazdaságtudományi képzésben résztvevők körében a tipikus és atipikus 

formák elfogadására vonatkozó véleményeket és attitűdöket kívántuk 

vizsgálni. 

 

 A határ két oldalán elhelyezkedő vállalkozásokra koncentráló vizsgálatunkkal 

– továbbiakban vállalati kutatás - azt próbáltuk a korábbi hasonló 

vizsgálatainkat folytatva55 vizsgálni, hogy a gazdasági és pénzügyi válságból 

való kilábalás, valamint a bekövetkező adó- és pénzügyi változások hogyan 

hatnak az elkövetkező időszakban a vállalatok/intézmények foglalkoztatási 

gyakorlatára a határ magyar és szlovák oldalán. A régió több országában 

elvégzett más hasonló kutatásainkból ismert többek között, hogy közép-

kelet-európai országok vállalatai részben hasonlóképpen reagálnak a krízis 

által támasztott kihívásokra. A vállalatok eltérő jellemzőik (pl. méret, 

tulajdonforma, ágazat) függvényében eltérő HR válaszokat adnak.56 A 

válság előtt megjelent publikációk egyértelműen felhívták arra a figyelmet, 

hogy a külföldi tulajdonban működő vállalatok foglalkoztatási és HR területe 

többségében jelentősen különbözik a hazai tulajdonú cégek ilyen irányú 

tevékenységétől.57 A külföldi tulajdonú cégek béremeléseinek mértéke – 

                                                
55 Lásd pl. Poór József-Kosár Szilvia-Fodor Péter-Tóth Viktória-Majó Zoltán-Csiba Zsuzsa-Huszárik 

Erika (2012): The Impact of the Crisis and Recovery on HR and Knowledge Management in Focus – a 

Hungarian-Slovakian Comparison 2009. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, (1): 

pp. 29-44. 

56 Lásd pl. Fodor Péter -Kiss Tibor-Poór József (2010): A válság hatása a HR-re és a 

tudásmenedzsmentre – négy kelet-európai ország szervezeteinek empirikus vizsgálata alapján. In: 

Vezetéstudomány. (10): pp. 2-18. és Fodor Péter- Kiss Tibor-Poór,József (2011): Focus on the Impact 

of the Economic and Financial Crisis on the Human Resource Function – Four Eastern European 

Countries in the Light of Empirical Research in 2009. Acta Polytechnica Hungarica Journal of Applied 

Sciences, (1): pp. 81-104. 

57 Hiltrop, J. M. (1991): Human Resources Practices of Multinational Organizations in Belgium. 

European Management Journal, (4): pp. 404-411 
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főleg a vezetői és professzionális kategóriákban – meghaladja a helyi cégek 

ilyen irányú jellemzőinek értékét.58 

4.2 SZEMÉLYES KUTATÁSI HIPOTÉZISEK 

4.2.1 MUNKANÉLKÜLIEK  

 

A munkanélküliek körében végzett személyes kutatás keretében a következő hipotéziseket 

vizsgáltuk. 

H.11: Válaszadóink életkora meghatározza az atipikus formák iránti attitűdjeiket.  

H.12.: Feltételezzük, hogy válaszadóink - különösen az idősebb megkérdezettek - 

magukra, és másokra vonatkozóan is – úgy tartják, hogy az atipikus formákat 

kényszerből, ideiglenes megoldásként fogadják el ők maguk, és általában az emberek.  

H.13.: Harmadik hipotézisünk szerint a munkahely-keresők a „normál” elhelyezkedés 

esélyét rontó szituációként fogják fel az atipikus állások (vagy némelyikének) 

elfogadását.  

H.14.: Feltételezzük, hogy válaszadóink körében elsősorban a nők, a kisgyermekes 

anyukák preferálják a atipikus munkaformák némelyikét (a részidős- és a távmunkát), 

valamint a pályakezdő fiatalok (elsősorban a konkrét feladatra és meghatározott időre 

szóló szerződéseket).  

H.15.: Feltételezésünk szerint az atipikus formák közül is a közfoglalkoztatás  

                                                
58 Lásd pl.Kertesi Gábor-Köllő János (2001a): Economic Transformation and the Revaluation of 

Human Capital – Hungary, 1986-1999. Budapest Working Paper, (4).; Kertesi Gábor-Köllő 

János(2001b): A gazdasági átalakulás két szakasza és az emberei tőke átértékelődése. Közgazdasági 

Szemle, november: pp. 897-919.; Kertesi Gábor-Köllő János (2001c): Az ágazati bérkülönbségek 

forrásai. (I. rész) Munkaügyi Szemle, július-augusztus: pp. 54-56. és Kertesi Gábor-Köllő János 

(2001d): Az ágazati bérkülönbségek forrásai. (II. rész) Munkaügyi Szemle, szeptember: pp. 26-28. 
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4.2.2  FIATALOK  

 

A fiatalok körében végzett személyes kutatás keretében a következő hipotéziseket 

vizsgáltuk. 

 H21: Válaszadóink életkora meghatározza az atipikus formák iránti attitűdjeiket 

 H22: A magasabb iskolai végzettség nyitottabbá teszi a fiatalokat az atipikus 

foglalkoztatási formák iránt  

 H23:A fiatalok szívesen dolgoznak a szomszédos Szlovákiában vagy 

Magyarországon  
 

4.3 VÁLLALATI KUTATÁSI HIPOTÉZISEK 

Az előzőekben leírtak tükrében a következő hipotéziseket vizsgáltuk a vállalati kutatásunk 

során:  

 H31:  Feltevésünk szerint a válságból való kilábalás, növekedés, foglalkoztatást érintő hatása 

a cégek számára elsősorban a létszám- és bérnövekedésben nyilvánul meg mindkét 

országban. Mindkettő inkább jelentkezik a magán vállalatoknál és a külföldi tulajdonú 

cégeknél, és függ a cégmérettől is, a nagyobb cégekre inkább jellemző, mint a kisebbekre. 

 H32: Az egyes hatásterületek ágazatonként különböző mértékben jellemzőek, az ágazat és a 

különböző hatásterületek között szignifikáns kapcsolat feltételezhető. 

 H33:  A magyar és szlovák cégek jelentősen különböznek a foglalkoztatással kapcsolatos 

tervezett intézkedésekben, a szlovákoknál sokkal inkább jellemző az outsourcing és az 

atipikus foglalkoztatás növelése, mint a magyaroknál. 

 H34: A vállalkozások foglalkoztatást érintő tervezett intézkedéseire a személyi jellegű 

megoldások helyett mindkét országban inkább a hosszabb távú intézkedések a jellemzőek.  

 H35: Feltevésünk szerint, bár az atipikus foglalkoztatási formákat a cégek többsége ismeri, 

sem Magyarországon, sem Szlovákiában nem kedvelt forma vállalkozások körében, és a 

megszokott, foglalkoztatási rendszerén a cégek többsége nem kíván változtatni.  

 H36 A részmunkaidős foglakoztatás és távmunka lehetőségével mindkét országban a cégek 

kisebbik része él csak, és inkább jellemzi a külföldi cégeket és a vegyes vállalatokat, minta 

hazaiakat. 
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5 MUNKANÉLKÜLIEK VIZSGÁLATA (JUHÁSZ TÍMEA-POÓR JÓZSEF-ANTALIK IMRE) 

Ugyanakkor ma már létezik a gazdasági 

kutatásoknak egy új területe, amely azt vizsgálja, 

hogyan kapcsolódnak az élet más területeihez a 

jólét szubjektív mutatói, amelyen például a 

boldogság vagy az élettel való elégedetlenség”. 

(Paul Krugman, 2012) 

5.1 A MINTA ÖSSZETÉTELE  

 

A megfogalmazott hipotéziseink egy részének igazolása, illetőleg elvetése céljából kérdőíves 

vizsgálatot végeztünk a vizsgált területen élő személyek körében. A megkérdezés helye 

Magyarországon a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Komáromi és 

Esztergomi Kirendeltségei voltak, míg Szlovákiában a Munka- Szociális- és Családügyi 

Központ komárnoi (Komárom) és párkányi kirendeltségei. A lekérdezés helyválasztását 

indokolja, hogy a kutatás elsődleges célcsoportja (a munkanélküli személyek) ezeken a 

helyszíneken koncentrálódnak nagy számban, továbbá ez által biztosított az a szükséges 

feltétel is, hogy az adott térségben élő személy tölti ki a kérdőívünket (hiszen a Munkaügyi 

Központok lakhely szerint illetékesek a munkanélküliek nyilvántartásában).  

 

A kutatásban szereplő végleges mintaszám 689 válaszadó volt. A kérdőívet 294 szlovák és 

395 magyar megkérdezett töltötte ki értékelhetően. A minta országonkénti megoszlása az 

alábbiak szerint alakult: 

 

3. Ábra: A válaszadók megoszlása országonként (%) 
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Forrás: saját ábra 

 

Az adatközlés helyét tekintve a résztvevők a következő területi eloszlásban voltak a 

mintában: 220 válaszadó Esztergomból, 175 megkérdezett Komáromból, 91 fő Párkányból 

és 203 kutatásban résztvevő Révkomáromból.   

 

 

 

4. Ábra: A válaszadók területi megoszlása (%) 

 

Forrás: saját ábra 
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A lakhely szerint a megkérdezettek 65%-a városban lakott, míg a 35%-uk falun élt. A 

szlovák kutatásban a résztvevők 51,4%-a volt városi lakos, míg a magyar válaszolók 

esetében ez jóval magasabb arány volt, azaz a 75%-uk jelölte be lakhelyének a várost.  

A minta nemi összetételét elemezve a nők majdnem dupla gyakorisággal fordultak elő. 243 

férfi válaszadó és 423 női megkérdezett szerepelt a kutatásban. A résztvevők nemek szerinti 

megoszlását országonként és összesen a következő táblázat foglalja össze:  

 

2. Táblázat: A válaszadók gyakorisága és megoszlása nemek alapján 

országonként (N,%) 

Nem Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság 

(Fő)  

%-os 

megoszlás 

Gyakoriság 

(Fő) 

%-os 

megoszlás 

Gyakoriság 

(fő) 

%-os 

megoszlás 

Férfi 166 44,1 77 26,6 243 36,5 

Nő 210 55,9 213 73,4 423 63,5 

Hiányzó     23  

Összesen  376  290  689  

Forrás: saját táblázat 

 

A korösszetétel alapján a 30 év alattiak mintegy 37%-ban kerültek a mintába, míg 25,8%-a a 

válaszadóknak a 30-as korosztály volt, illetve a 40 éves vagy annál idősebbek 37,2%-ban 

voltak képviselve a vizsgálat során. Az országonkénti korösszetételről megállapítható, hogy 

a 30 év alattiak közel hasonló arányban válaszoltak Szlovákiában (38,2%) és 

Magyarországon (36%). Eltérőek már az arányok a 30-as korosztályt tekintve: Szlovákiában 

22,9%, míg Magyarországon 28%, majd a 40 év felettiek esetében közel hasonló megoszlás 

volt tapasztalható országonként (a szlovák mintában 38,9%, míg a magyar mintában 36%). 

Az ország szerinti korösszetételt a következő ábra szemlélteti: 

 

 

 

 

5. Ábra: A válaszadók megoszlása élekor alapján országonként (%) 
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Forrás: saját ábra 

 

A megkérdezettek családi állapotát vizsgálva a 34,3%-a a válaszadóknak egyedülálló volt, 

31,5%-uk házas, 21,2%-ban tartós kapcsolatban éltek, 10,5%-uk elvált a párjától, míg 2,4%-

uk özvegy volt. A magyar mintában a legnagyobb arányban, azaz 34,9%-ban az 

egyedülállóak voltak. Ugyanakkor a szlovák válaszadók között az egyedülállóak és a 

házasok aránya közel hasonló volt (33,6% és 34,6%). Az országonkénti gyakoriságát a 

családi állapotot tekintve az alábbi táblázat foglalja össze:  

 

3. Táblázat: A válaszadók gyakorisága a családi állapot alapján 

országonként (N) 

 

Családi állapot 

Összesen  
(Fő) 

Egyedülálló 
(Fő) 

Házas 
(Fő) 

Tartós 
kapcsolatba

n él (Fő) 
Elvált 
(Fő) 

Özvegy 
(Fő) 

 
Ország 

Magyarorszá
g 

133 111 94 36 7 381 

Szlovákia 98 101 49 35 9 292 

Összesen (Fő) 231 212 143 71 16 673 

Forrás: saját táblázat 

 

A válaszadók 57,5%-a még nem rendelkezett gyermekkel, 23,2%-nak, már volt 1 gyermeke, 

13,8%-uk 2 gyermeket nevelt, míg 5,5%-uknak 3 vagy annál több gyermek volt a 

családjában. A résztvevők 89,3%-a úgy nyilatkozott, hogy nincsen három év alatti gyermeke, 

míg közel 10%-uk (9,7%) 1, illetve 2 három év alatti gyermeket nevelt, valamint 1%-uknál 3 

vagy annál több ilyen korú gyermek volt a családban.  



48 

 

A magyar válaszadók esetében a gyermek nélküliek voltak a legnagyobb arányban 

reprezentálva (60,6%), míg a legkisebb arányban a 3 vagy több gyermekkel rendelkező 

válaszadók voltak (7,6%). A szlovák megkérdezettek között szintén a jelenleg még 

gyermektelenek voltak kiemelkedően magas arányban (53,4%-os az arányuk), míg a 3 vagy 

több gyermekes válaszadók mindösszesen 2,7%-ban kerültek a mintába. Mindkét országban 

a megkérdezetteknek leginkább nem volt 3 éven aluli gyermeke (87,7% volt ez az arány a 

magyar válaszadók esetében, míg 91,3% a szlovákoknál). Az eltartott gyermekek számát 

vizsgálva az országonkénti gyakoriságot a következő táblázat mutatja: 

 

4. Táblázat: A válaszadók gyakorisága az eltartott gyermekszám alapján 

országonként (N) 

 

Gyermekszám 

Összesen  
(Fő) 

Nincs gyermek 
(Fő) 

1 
gyermek 

van 
(Fő) 

2 
gyermek 

van 
(Fő) 

3 vagy annál 
több gyermek 

van 
(Fő) 

 
Ország 

Magyarorszá
g 

231 70 51 29 381 

Szlovákia 156 86 42 8 292 

Összesen (fő) 387 156 93 37 673 

Forrás: saját táblázat 

 

A kérdőív rákérdezett az iskolai végzettségre, mint az elhelyezkedést jelentősen befolyásoló 

faktorra. A vizsgált személyek legmagasabb iskolai képzettség szerinti százalékos 

megoszlása a következőképpen alakult. 25,1%-uk alapfokú képesítéssel rendelkezett, a 

24,7%-uknak már volt középfokú végzettsége, igaz érettségi nélkül, a 35,6%-uknak 

érettségije volt, míg a 14,6%-uk felsőfokú képesítést tudhatott magáénak. A válaszadók 

képesítés alapján történő százalékos megoszlását országok szerinti bontásban a 4. ábra 

szemlélteti. 

 

6. Ábra: A válaszadók megoszlása képesítés alapján országonként (%) 
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Forrás: saját ábra 

 

A megkérdezettek foglalkozását vizsgálva az alábbi státuszokat jelölték meg mind jelenlegi, 

mind legutóbbi munkájukat tekintve:  

 

5. Táblázat: A válaszadók gyakorisága és megoszlása a státusz alapján (N, 

%) 

    
Gyakoriság (Fő) 

%-os 
megoszlás Kumulatív % 

S
tá

tu
s
z
 

egyéni vállalkozó volt 36 5,6 5,6 

középvezető volt 19 3,0 8,6 

segédmunkás alkalmazott 
volt 

93 14,5 23,1 

alkalmi munkás volt 38 5,9 29,0 

közfoglalkoztatott volt 47 7,3 36,3 

felsővezető volt 8 1,2 37,5 

beosztott alkalmazott volt 267 41,6 79,1 

szakmunkás volt 100 15,6 94,7 

napszámos volt 18 2,8 97,5 

alsó szintű vezető volt 16 2,5 100,0 

  Összesen 642 100,0   

Hiányzó   47     

Összesen   689     

Forrás: saját táblázat 

 
Mind a magyar, mind a szlovák kutatásban résztvevők legnagyobb arányban beosztott 

alkalmazottak (43,8% a magyar, 38,7% a szlovák), valamint szakmunkások voltak (14,3% a 

magyar, 17,2% a szlovák). 

A jelenlegi pozíció vizsgálatánál több kategóriába oszthatták magukat a válaszadók. Voltak a 

nem foglalkoztatottak csoportjai, mint a gyermekgondozási szabadságon lévők, a 
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háztartásbeliek, avagy a munkanélküliek, és voltak azok, akik gazdaságilag aktívak voltak a 

vizsgálat idején. 

A megkérdezettek 38%-a dolgozott a felméréskor és nem is keresett állást. 8,2%-uk 

gyermekgondozási szabadságon volt, 42%-uk háztartásbelinek jelölte meg magát, míg 11,8 

%-uk tanult még. A magyar válaszadók esetében 46,7%-ban a háztartásbeliek voltak a 

legnagyobb arányban, míg a szlovák mintában azok az aktív munkavállalók, akik jelenleg 

nem kerestek állást (42,7%). A válaszadók százalékos megoszlását a jelenlegi pozíció 

szerint országonként az alábbi ábra foglalja össze. 

 

7. Ábra: A válaszadók megoszlása pozíció alapján országonként (%) 

 

Forrás: saját ábra 

 

119 fő említette, hogy dolgozott a felméréskor, ám ebből 42%-uk jobb állást keresett 

magának, 20%-uk leépítéssel számolt, 28,6%-uk a végzettségének nem megfelelő munkát 

végezett, míg 9,2%-uknak már szóltak, hogy keressen állást. Az aktív munkavállalók 

gyakoriságát országonként mutatja az 5. táblázat:  

 

6. Táblázat: Az aktív munkavállalók gyakorisága országonként (N) 

 

 

Dolgozott a felmérés idején 

Összesen  
(Fő) 

Dolgozik, de 
jobb állás keres 

(Fő) 

Dolgozik, de 
már szóltak, 

hogy 

Dolgozik, 
de 

leépítésekr

Dolgozik, de 
nem a 

végzettségének 
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 keressen 
állást 
(Fő) 

e számít 
(Fő) 

megfelelő 
munkát végez 

(Fő) 

 
Ország 

Magyarorszá
g 

27 10 20 24 81 

Szlovákia 23 1 4 10 38 

Összesen (fő) 50 11 24 34 119 

Forrás: saját táblázat 

 

Az adatok alapján a magyar munkavállalók nagyobb gyakorisággal számolhattak a 

munkájuk elvesztésével, mint a szlovákok, és kétszer olyan gyakorisággal említették, hogy a 

kvalitásuknak nem megfelelő munkát láttak el. 

436 válaszadó jelölte magát munkanélkülinek, ebből 59,4% maximum 6 hónapja, 14%-uk 7 

és 12 hónapja állástalan, 26,1%-a már több mint egy éve nem dolgozik, míg 0,5%-uk egyéb 

időszakot adott meg. Az állástalanok százalékos megoszlását a munkanélküliség időtartama 

alapján országonként a 8. ábra ábrázolja:  

 

8. Ábra: Az állástalanok megoszlása a munkanélküliség időtartama 

alapján országonként (%) 

 

Forrás: saját ábra 

 

Az adatok alapján a szlovák munkavállalók közül nagyobb arányban vannak olyanok, akik 

hosszabb távon állás nélkül vannak, mint a magyar válaszadók esetében, ez az arány 

különösen kiemelkedő a 7 - 12 hónapos időtartamot illetően. 

A válaszadók 5,9%-a dolgozott a vizsgálatkor részmunkaidőben, 0,2%-uk távmunkában, 

1,3%-uk rövidített munkahétben, 28,9%-uk napi normál 8 órás munkában, 1,7%-uknak 
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rövidített munkanapjaik voltak, 4,3%-uk rugalmas munkaidőben volt alkalmazva, míg 55,8%-

uk nem volt foglalkoztatva. 

A minta specifikációja a válaszadók jövedelem eloszlásával zárul. A válaszadóknak a család 

havi átlagjövedelmét kellett az előre megadott kategóriákban elhelyezni euróban és 

forintban. A gyakoriságokat és a százalékos megoszlást a 6. táblázat foglalja össze:  

 

7. Táblázat: A válaszadók gyakorisága és megoszlása az egész család havi 

átlagjövedelme alapján (N, %) 

    
Gyakoriság 

(Fő) 
%-os 

megoszlás Kumulatív % 

J
ö

v
e
d

e
le

m
 

Nincs keresete 145 22,3 22,3 

350 – 500 €  (98 000 Ft – 140 000 
Ft) 

247 38,0 60,3 

550 – 700 €  (154 000 Ft – 196 000 
F 

147 22,6 82,9 

750 – 900 € (210 000 Ft – 252 000 
Ft) 

60 9,2 92,2 

950 – 1200 € (266 000 Ft – 336 
000 Ft 

28 4,3 96,5 

1250 € és felette (350 000 Ft és 
felette) 

23 3,5 100,0 

  Összesen 650 100,0   

Hiányzó   39     

Összesen 689     

Forrás: saját táblázat 

 

A gyakorisági értékek alapján a válaszadók nagy százaléka (60,3%) igen alacsony 

keresetből él (kevesebb, mint 140 000 Ft), és igen szűk sávban mozog a magas keresetűek 

(266 000 Ft, vagy a feletti jövedelem) aránya, alig közel 8%. A kereseti eloszlást nagyban 

befolyásolta a minta összetétele, hiszen mintegy 436 válaszadó munkanélkülinek értékelte 

magát a korábbi kérdésekben.  

A magyar válaszadók mintegy 64,3%-a jelölte be a 140 000 Ft-ot meg nem haladó családi 

átlagjövedelmet, ez magasabb arányú, mint a szlovák válaszadók esetében, ahol ez az 

arány 55,2%-volt, miközben ez a különbség sokkal szűkebb a magasabb keresetet 

vizsgálva. Azaz 266 000 Ft, vagy az a feletti jövedelemből a magyar válaszadók 8,5%-a él, 

miközben ez az arány 7% volt a szlovák megkérdezetteknél.  

 

5.2 A MUNKANÉLKÜLIEKHEZ KAPCSOLÓDÓ HIPOTÉZISEK ÉS AZOK 

VIZSGÁLATA 
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A munkanélküliekkel végzett felmérések során több hipotézis került megfogalmazásra, 

amelyek igazolására, vagy azok elvetésére többváltozós statisztikai módszerek alkalmazása 

történt. Miután a vizsgált változók alapvetően nominális és metrikus változók voltak, így a 

felhasznált statisztikai elemzések is alapvetően kereszttábla-elemzésre, kétmintás t-próbára 

és F-próbára koncentrálódtak. A továbbiak a megfogalmazott hipotézisek vizsgálata történik: 

 

5.2.1 HIPOTÉZIS – H11 

 

H11:Válaszadóink életkora meghatározza az atipikus formák iránti attitűdjeiket. 

 

Az atipikus formákhoz kapcsolódó attitűdökre vonatkozó hipotézis vizsgálata elsőként abból 

indult ki, hogy egyáltalán hallottak-e a már az atipikus foglalkoztatásról a válaszadók. A 

kérdőívben megkérdezettek mintegy 58,3%-a vallotta azt, hogy hallott a nem hagyományos 

foglalkoztatási formákról.  

Országonként ezeknek a foglalkoztatási formáknak az ismertségét tekintve ugyanakkor 

szignifikáns különbség volt tapasztalható. Azaz, amíg a magyar válaszadók 66,5%-a hallott 

az atipikus foglalkoztatási lehetőségekről, ez az arány a szlovák válaszadóknál már „csak” 

51,9% volt (Khi-négyzet: 14,561 df: 1 szign.: ,000 p<0,05), vagyis a magyarországi 

megkérdezettek nagyobb arányban ismerték ezt a lehetőséget.  

Az adatközlés helye szerint az esztergomiak 70,4%-ának, a komáromiak 61,3%-ának, a 

révkomáromiak 45,8%-ának, míg a párkányiak 65,9%-ának volt ismerete az atipikus 

formáról. 

E tekintetben a nők és a férfiak nem különböztek egymástól szignifikánsan, azaz a 

válaszadó nők mintegy 61,3%-a, míg a férfiak 56,8%-a tudott az atipikus formáról (Khi-

négyzet: 1,213 df: 1 szign.: ,271 p>0,05). 

A kutatás során megvilágításra került, hogy az életkor alapján látható-e bármilyen különbség 

e foglalkoztatási forma ismertségét tekintve. Az alábbi táblázat az életkor alapján mutatja be, 

hogy az egyes korosztályok számára mennyire volt ismert az atipikus foglalkoztatási forma: 

 

9. Ábra: Az atipikus foglalkoztatás ismertsége korosztályok szerint (%) 
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Forrás: saját ábra 

 

Jól látható az eredményekből, hogy a fiatal korosztály jellemzően nagyobb arányban volt 

tisztába ezzel az alkalmazási lehetőséggel, különösen az aktív 25-29 éves korosztály az, 

ahol mintegy 70%-os volt az ismertsége, szemben például a 40 év felettiekkel, ahol minden 

második válaszadó nem hallott erről a lehetőségről. A Khi-négyzet próba igazolta a 

szignifikáns különbséget az életkor alapján (Khi-négyzet: 17,197 df: 4 szign.: ,002 p<0,05).  

Az iskolai végzettség szerint elmondható, hogy a magasabb képesítéssel rendelkezők 

körében nagyobb arányú az ismertsége az atipikus formáknak. Azaz, míg az alapfokú 

végzettségűek 32,7%-a tudott erről a lehetőségről, addig a középfokú, de érettségivel nem 

rendelkezők között ez az arány már 50,6% volt, az érettségizettek között 75,6%, míg a 

diplomások 88,5%-a ismerte ezeket a formákat. A Khi-négyzet vizsgálat igazolta a 

végzettség szerinti szignifikáns különbséget (Khi-négyzet: 113,868 df: 3 szign.: ,000 

p<0,05).  

A vizsgálat megkérdezte a válaszolókat, hogy elvállalnának-e atipikus foglalkoztatási formát 

határon túl fekvő, szomszédos országokban. A megkérdezettek 57,9%-a utasította el a 

lehetőséget. A két ország kérdőív kitöltői szignifikánsan eltérő véleményen voltak e 

tekintetben, azaz míg a szlovákok 37,7%-a elfogadta volna a munkát, addig a magyar 

válaszolók esetében ez az arány 62,3% volt (Khi-négyzet: 4,233 df: 1 szign.: ,040 p<0,05).  

Nemek szerint is eltérőek voltak a válaszok szignifikánsan; a férfiak 41,4%-a vállalna ilyen 

munkát, míg a nőknél ez az arány 58,6% volt (Khi-négyzet: 8,005 df: 1 szign.: ,005 p<0,05).  



55 

 

Az életkor szerint vizsgálva a kérdést, a fiatalok nagyobb hajlandóságot mutattak egy ilyen 

lehetőség elfogadására, mint az idősebbek. A szignifikáns különbséget a Khi-négyzet teszt 

igazolta, azaz Khi-négyzet: 23,076 df: 4 szign.: ,000 p<0,05. Tehát, amíg a 24 év alattiak 

48,6%-a, a 25-29 év közöttiek 49%-a, a 30-39 év közöttiek 52,4%-a élne egy ilyen 

lehetőséggel, addig a 40-49 évesek már csak 28,2%-a, avagy az e feletti korosztálynál ez az 

arány 34,6%. 

A végzettség alapján végzett vizsgálat a kérdésben azt mutatta, hogy míg az alapfokú 

végzettségűek 30,2%-a fogadná el az ilyen munkát, addig ez az arány jelentősen nagyobb a 

magasabb iskolai végzettségűek esetében (érettségivel rendelkezők között 45,5%, míg a 

diplomásoknál 55,6%, Khi-négyzet: 15,575 df: 3 szign.: ,001 p<0,05). 

A kérdőívben megkérdezésre került, hogy bármilyen típusú atipikus forma elvállalása 

mennyire befolyásolja annak lehetőségét, hogy a munkavállaló később teljes idejű normál 

foglalkoztatásban legyen alkalmazva. A különböző típusok esetében kapott gyakorisági és 

százalékos megoszlási eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

8. Táblázat: A válaszadók gyakorisága és megoszlása a különböző atipikus 

foglalkoztatási lehetőségek későbbi hatásait mutatva a normális 

állásban történő elhelyezkedésre (N, %) 

  

Csökkenti a 
„normális“ állás 

megszerzésének 
esélyét 

Nem csökkenti, de 
nem is növeli az 

esélyét 

Növeli a „normális“ 
állás 

megszerzésének 
esélyét 

  
(Fő) 

%-os 
megoszlás (Fő) 

%-os 
megoszlás (Fő) 

%-os 
megoszlás 

Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? [Alkalmi munka, 
napszám vállalása (alkalmi)] 

131 21,7 383,0 63,3 91 15,0 

Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? [Részidős (napi 
8 óránál rövidebb munkaidejű) 

munka vállalása] 

95 15,6 361 59,4 152 25,0 
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Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? [Egy szezonra 
szóló munka-megbízás 

vállalása] 

97 16,3 395 66,3 104 17,4 

Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? [Otthon végzett 
munka vállalása, távmunka] 

110 17,9 410 66,8 94 15,3 

Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 
alábbiak közül? [Munkaerő-

kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés] 

71 11,7 348 57,5 186 30,7 

Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? [Ügynöki munka 
vállalása egyéni vállalkozói 

igazolvánnyal] 

85 14,3 381 63,9 130 21,8 

Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? 
[Közfoglalkoztatásban való 

részvétel] 

106 17,3 389 63,7 116 19,0 

Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 
alábbiak közül? [Munkaügyi 

Központ által szervezett 
képzésen való részvétel] 

29 4,7 247 40,1 340 55,2 

Forrás: saját táblázat 
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Az eredményekből leolvasható, hogy a különböző atipikus formák a válaszadók többsége 

szerint semleges hatást gyakorolnak a későbbi normál állás megszerzésére, azaz nem 

csökkentik, de nem is növelik annak esélyét, hogy valaki egy ilyen munkát megkapjon. 

Ugyanakkor az alkalmi munka (21,7%), az otthon végzett munka, a távmunka (17,9%), 

illetve a közfoglalkoztatásban történő részvétel (17,3%) esetében magas volt az arány a 

tekintetben, hogy ezek az alkalmazási formák a későbbi normál munkavállalásnál nem 

jelentenek pozitívumot és csökkentik annak a lehetőségét, hogy valaki normál módon legyen 

foglalkoztatva. A részidős munkát (25%), a munkaerő kölcsönzésben történő foglalkoztatást 

(30,7%), illetve az ügynöki munkát (21,8%) viszont a válaszadók viszonylag nagyobb 

százaléka értékelte úgy, hogy akár növelheti a normál munka megszerzésének esélyét. 

Több mint minden második (55,2%) megkérdezett úgy ítélete meg, hogy az esélyek 

emelkedhetnek a munkaügyi központok által szervezett képzéseken történő részvétellel. 

Megvizsgálásra került továbbá, hogy országonként látható–e véleménykülönbség a fenti 

szempontokat illetően. A százalékos megoszlást országonként a 8. táblázat mutatja be:  

 

9. Táblázat: A válaszadók megoszlása országonként a különböző atipikus 

foglalkoztatási lehetőségek későbbi hatásait mutatva a normális 

állásban történő elhelyezkedésre (%) 

    

Csökkenti a 
„normális“ állás 

megszerzésének 
esélyét 

Nem 
csökkenti, de 
nem is növeli 

az esélyét 

Növeli a 
„normális“ állás 

megszerzésének  
esélyét 

   Ország %-os megoszlás 
%-os 

megoszlás 
%-os megoszlás 

Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? [Alkalmi munka, 
napszám vállalása (alkalmi)] 

Magyar 21,4% 61,0% 17,6% 

Szlovák 22,0% 66,3% 11,7% 

 Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? [Részidős (napi 
8 óránál rövidebb munkaidejű) 

munka vállalása] 

Magyar 14,7% 52,5% 32,8% 

Szlovák 16,9% 68,2% 15,0% 
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Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? [Egy szezonra 
szóló munka-megbízás 

vállalása] 

Magyar 19,8% 58,0% 22,2% 

Szlovák 11,6% 77,1% 11,2% 

Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? [Otthon végzett 
munka vállalása, távmunka] 

Magyar 18,7% 60,1% 21,3% 

Szlovák 17,0% 75,3% 7,7% 

Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 
alábbiak közül? [Munkaerő-

kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés] 

Magyar 15,0% 47,2% 37,8% 

Szlovák 7,6% 70,8% 21,6% 

 Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? [Ügynöki munka 
vállalása egyéni vállalkozói 

igazolvánnyal] 

Magyar 18,2% 56,1% 25,7% 

Szlovák 9,2% 73,9% 16,9% 

Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? 
[Közfoglalkoztatásban való 

részvétel] 

Magyar 15,0% 60,4% 24,6% 

Szlovák 20,4% 67,9% 11,7% 

Ön szerint növeli, vagy 
csökkenti annak az esélyét, 

hogy később teljes munkaidős 
„normális“ állásba kerülhet, ha 
elvállal valamilyen ideiglenes, 
vagy nem tipikus munkát az 
alábbiak közül? [Munkaügyi 

Központ által szervezett 
képzésen való részvétel] 

Magyar 4,6% 35,1% 60,3% 

Szlovák 4,9% 46,6% 48,5% 

Forrás: saját táblázat 
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A válaszokat vizsgálva egyedül az alkalmi munka hatását tekintve nem volt szignifikáns 

véleménykülönbség a szlovák és a magyar válaszadók között (Khi-négyzet: 4,069 df: 2 

szign.: ,131 p>0,05), míg a többi esetben a Khi-négyzet próba igazolta az eltérést. A magyar 

munkavállalók nagyobb esélyt látnak a normál munka megtalálására a részmunkaidő 

esetében, a szezonális munkavállalásnál, a távmunkánál, a munkaerő kölcsönzésnél, az 

ügynöki munkánál, a közfoglalkoztatásnál, azaz jellemzően optimistábbnak látják a 

helyzetet, hogy az atipikus munkavállalásnak van pozitív hatása a tekintetben, hogy később 

normál munkát találjon egy munkavállaló. A szlovák megkérdezettek úgy érezték, hogy az 

alkalmi munka (22%) és a közfoglalkoztatás (20,4%) igen csak csökkenti az esélyeket, a 

magyar válaszadóknál hasonlóan az alkalmi munka (21,4%) csökkentő hatása volt 

nagyarányú, a szezonális munka (19,8%) és az ügynöki munka (18,2%) mellett. 

A kutatás rávilágított arra, hogy a nemek alapján a fenti szempontok tekintetében egy 

esetben igazolható a Khi-négyzet próba alapján szignifikáns különbség. Ez a munkaerő 

kölcsönzés volt (Khi-négyzet: 6,557 df: 2 szign.: ,038 p<0,05) azaz, amíg a férfiak 15%-a 

gondolta úgy, hogy ez a forma csökkenti a későbbi normál munkaszerzés esélyeit, addig a 

nőknél ez az arány 9,8% volt. Eközben ennek a formának az esély növelő hatását a férfiak 

33,3%-a ítélte meg, a nőknél ez az arány 28,5% volt. A semleges hatásról a férfiak 51,6%-a 

vélekedett, míg a nők 61,7%-a.  

Az életkorok alapján is megtörtént a különböző atipikus formák hatásának elemzése a 

későbbi normál munkavégzésre. Az eredményeket a 9. táblázat foglalja össze: 

 

10. Táblázat: A válaszadók megoszlása életkoronként a különböző atipikus 

foglalkoztatási lehetőségek későbbi hatásait mutatva a normális 

állásban történő elhelyezkedésre (%) 

    

Csökkenti a 
„normális“ 

állás 
megszerzésé
-nek esélyét 

Nem 
csökkenti, 
de nem is 
növeli az 
esélyét 

Növeli a 
„normális“ 

állás 
megszerzé-

sének 
esélyét 

  Életkor  
%-os 

megoszlás 
%-os 

megoszlás 
%-os 

megoszlás 

Ön szerint növeli, vagy csökkenti annak 
az esélyét, hogy később teljes 

munkaidős „normális“ állásba kerülhet, 
ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy 
nem tipikus munkát az alábbiak közül? 

[Alkalmi munka, napszám vállalása 
(alkalmi)] 

24 év 
alatt 

18,6% 58,4% 23,0% 

25-29 21,3% 64,8% 13,9% 

30-39 21,0% 63,7% 15,3% 

40-49 22,4% 66,7% 10,9% 

49 év 
felett 

28,0% 60,0% 12,0% 

 Ön szerint növeli, vagy csökkenti 24 év 16,4% 49,1% 34,5% 
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annak az esélyét, hogy később teljes 
munkaidős „normális“ állásba kerülhet, 
ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy 
nem tipikus munkát az alábbiak közül? 

[Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) munka vállalása] 

alatt 

25-29 15,6% 54,1% 30,3% 

30-39 15,3% 62,4% 22,3% 

40-49 16,2% 68,2% 15,5% 

49 év 
felett 

14,9% 59,5% 25,7% 

Ön szerint növeli, vagy csökkenti annak 
az esélyét, hogy később teljes 

munkaidős „normális“ állásba kerülhet, 
ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy 
nem tipikus munkát az alábbiak közül? 
[Egy szezonra szóló munka-megbízás 

vállalása] 

24 év 
alatt 

19,5% 54,0% 26,5% 

25-29 10,5% 70,5% 19,0% 

30-39 16,9% 68,8% 14,3% 

40-49 16,4% 74,7% 8,9% 

49 év 
felett 

18,9% 56,8% 24,3% 

Ön szerint növeli, vagy csökkenti annak 
az esélyét, hogy később teljes 

munkaidős „normális“ állásba kerülhet, 
ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy 
nem tipikus munkát az alábbiak közül? 

[Otthon végzett munka vállalása, 
távmunka] 

24 év 
alatt 

19,0% 62,1% 19,0% 

25-29 21,2% 61,9% 16,8% 

30-39 19,0% 67,1% 13,9% 

40-49 15,5% 73,6% 10,8% 

49 év 
felett 

14,9% 66,2% 18,9% 

Ön szerint növeli, vagy csökkenti annak 
az esélyét, hogy később teljes 

munkaidős „normális“ állásba kerülhet, 
ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy 
nem tipikus munkát az alábbiak közül? 

[Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés] 

24 év 
alatt 

14,7% 42,2% 43,1% 

25-29 12,1% 55,1% 32,7% 

30-39 11,0% 61,9% 27,1% 

40-49 9,5% 67,6% 23,0% 

49 év 
felett 

12,0% 56,0% 32,0% 

Ön szerint növeli, vagy csökkenti annak 
az esélyét, hogy később teljes 

munkaidős „normális“ állásba kerülhet, 
ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy 
nem tipikus munkát az alábbiak közül? 

[Ügynöki munka vállalása egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal] 

24 év 
alatt 

11,2% 52,6% 36,2% 

25-29 13,3% 63,8% 22,9% 

30-39 16,4% 66,4% 17,1% 

40-49 14,5% 69,7% 15,9% 

49 év 
felett 

14,9% 67,6% 17,6% 

Ön szerint növeli, vagy csökkenti annak 
az esélyét, hogy később teljes 

munkaidős „normális“ állásba kerülhet, 
ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy 
nem tipikus munkát az alábbiak közül? 
[Közfoglalkoztatásban való részvétel] 

24 év 
alatt 

16,9% 59,3% 23,7% 

25-29 15,7% 65,7% 18,5% 

30-39 15,9% 61,8% 22,3% 

40-49 21,1% 65,3% 13,6% 

49 év 
felett 

17,3% 66,7% 16,0% 

Ön szerint növeli, vagy csökkenti annak 
az esélyét, hogy később teljes 

munkaidős „normális“ állásba kerülhet, 
ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy 
nem tipikus munkát az alábbiak közül? 

[Munkaügyi Központ által szervezett 
képzésen való részvétel] 

24 év 
alatt 

5,1% 36,4% 58,5% 

25-29 4,5% 40,0% 55,5% 

30-39 5,1% 40,8% 54,1% 

40-49 4,0% 38,3% 57,7% 

49 év 
felett 

5,3% 47,4% 47,4% 

Forrás: saját táblázat 

 

Az életkorok alapján a vizsgálatban a következő atipikus formáknál volt igazolható a 

szignifikáns véleménykülönbség: a részmunkaidős foglalkoztatás, a szezonális munka, a 
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munkaerő kölcsönzés, az ügynöki munka. E lehetőségeknél valamennyi esetben a 24 év 

alattiak nagy aránya gondolta úgy, hogy ezek a megoldások jellemzően pozitívan 

(részmunkaidős foglalkoztatásnál 34,5%, szezonális munkánál 26,5%, munkaerő 

kölcsönzésnél 43,1%, ügynöki munkánál 36,2%) vagy semlegesen (részmunkaidős 

foglalkoztatásnál 49,1%, szezonális munkánál 54,0%, munkaerő kölcsönzésnél 42,2%, 

ügynöki munkánál 52,6%) hatnak a későbbi normál munkavállalás esélyeire. A 49 év 

felettiek is hasonlóan inkább semlegesnek (részmunkaidős foglalkoztatásnál 59,5%, 

szezonális munkánál 56,8%, munkaerő kölcsönzésnél 56,0%, ügynöki munkánál 67,6%) 

vagy pozitív hatásúnak (részmunkaidős foglalkoztatásnál 25,7%, szezonális munkánál 

24,3%, munkaerő kölcsönzésnél 32,0%, ügynöki munkánál 17,6%) érezték ezeket a 

megoldásokat. A harmincas és a negyvenes korosztály esetében még vegyesebb a kép, így 

például a negyvenesek között nagyobb volt azoknak az aránya, akik a részmunkaidő negatív 

(16,2%) és semleges hatásait (68,2%) érezték, mint a pozitívat (15,5%). De hasonló volt a 

helyzet a harmincasoknál például a szezonális munka megítélése (pozitív hatás: 16,9%, 

semleges hatás: 68,8%, csökkenő hatás: 14,3%), stb. Az eredmények alapján látható, hogy 

igen heterogén volt a minta véleménye e kérdésben. 

Az iskolai végzettség tekintetében a válaszadók az alkalmi munka, a távmunka, a szezonális 

munka, a részmunkaidő tekintetében voltak szignifikánsan eltérő véleményen. Érdekes 

eredmény, hogy a felsőfokú képesítéssel rendelkezők többségében vagy semlegesnek, 

vagy pozitívnak ítélték meg ezen alkalmazási formák hatásait a későbbi normál 

munkavállalás esélyeire, míg például az érettségi nélküliek esetében inkább semlegesnek 

vagy negatívnak értékeltek ezek befolyását. 

 

A vizsgálati eredmények tükrében megállapítható, hogy a válaszadók életkora hatással volt 

arra, hogy mennyire ismerik az atipikus alkalmazási lehetőséget a megkérdezettek, és habár 

jellemzően semlegesnek érzékelik ezeknek a foglalkoztatási formáknak a befolyását a 

jövőbeli normál foglalkoztatásukra, azért megfigyelhető számos forma esetében a 

korosztályok szerinti véleménykülönbség, így a megfogalmazott hipotézist elfogadottnak 

tekinthetjük.  

 

5.2.2 HIPOTÉZIS – H12 

 

H12: Feltételezzük, hogy válaszadóink - különösen az idősebb megkérdezettek - 

magukra, és másokra vonatkozóan is – úgy tartják, hogy az atipikus formákat 

kényszerből, ideiglenes megoldásként fogadják el ők maguk, és általában az emberek. 
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A kutatásban résztvevőknek válaszolniuk kellett arra, hogy milyen elvárásaik vannak a 

lehetséges atipikus formákkal kapcsolatban. Mennyire tekinthetőek számukra ezek a 

megoldási formák elfogadhatónak a munkaerőpiacon történő alkalmazásukat illetően. El 

tudják-e fogadni akár rövid, vagy hosszú távon, hogy ilyen munkát végezzenek, vagy 

teljesen kizáró lehetőségek ezek a számukra? Az eredményeket a 10. táblázat tartalmazza: 

  

11. Táblázat: A válaszadók gyakorisága és megoszlása a különböző atipikus 

foglalkoztatási lehetőségekkel szembeni elvárások tükrében (N, %) 

  

Nem fogadnám 
el, nekem 

„normális“ állás 
kell 

Átmeneti 
megoldásként 
elfogadnám 

Hosszú távra, 
akár több évre is 

elfogadnám 

  (Fő) 
%-os 

megoszlás 
(Fő) 

%-os 
megoszlás 

(Fő) 
%-os 

megoszlás 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Alkalmi munka, 

napszám ] 
203 33,7 364 60,5 35 5,8 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Részidős (napi 8 

óránál rövidebb munkaidejű) munka ] 
91 14,7 442 71,5 85 13,8 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Egy-egy szezonra 

szóló munka-megbízás ] 
113 18,6 440 72,6 53 8,7 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Otthon végzett munka, 

távmunka ] 
123 20,6 323 54,0 152 25,4 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Munkaerő-kölcsönző 

vállalattal szerződéskötés] 
123 20,6 282 47,2 193 32,3 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Közfoglalkoztatásban 

való  részvétel] 
243 40,8 281 47,2 71 11,9 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Kölcsönzött 

munkaerő] 
140 23,5 285 47,9 170 28,6 

Forrás: saját táblázat 

 

A válaszokból kitűnik, hogy a többsége a válaszadóknak hosszú, vagy rövid távon el tudja 

képzelni, hogy atipikus formában történjen az alkalmazása. Magas az arány a hosszú távú 

alkalmazást illetően a munkaerő-kölcsönző vállalattal történő szerződéskötésnél (32,3%), a 

kölcsönzött munkaerőként történő foglalkoztatásnál (28,6%), illetve a távmunka esetében 

(25,4%). Ugyanakkor az is látható, hogy igen magas arányú az alkalmi munkával (33,7%) és 

a közfoglalkoztatással (40,8%) szembeni fenntartása a válaszadóknak.  

A kutatásban az elvárások országonkénti megvizsgálására is sor került. Ez alapján elemzés 

történt a tekintetben, hogy van-e a két ország válaszadói között az adott szempontokat 
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illetően szignifikáns véleménykülönbség. A Khi-négyzet próba azt mutatta, hogy csak az 

alkalmi munka (Khi-négyzet: 3,925 df: 2 szign.: ,141 p>0,05) és a részmunkaidős 

foglalkoztatás esetében (Khi-négyzet: ,455 df: 2 szign.: ,797 p>0,05) nem tértek el 

szignifikánsan a vélemények. A válaszok országonkénti százalékos megoszlását a 

következő táblázat tartalmazza: 

 

12. Táblázat: A válaszadók megoszlása a különböző atipikus foglalkoztatási 

lehetőségekkel szembeni elfogadások tükrében országonként (%) 

  
 

Nem 
fogadnám 
el, nekem 
„normális“ 
állás kell 

Átmeneti 
megoldásként 
elfogadnám 

Hosszú 
távra, akár 
több évre is 
elfogadnám 

   Ország 
%-os 

megoszlás 
%-os 

megoszlás 
%-os 

megoszlás 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Alkalmi munka, napszám ] 

Magyar 36,1% 59,5% 4,4% 

Szlovák 30,7% 61,7% 7,6% 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka ] 

Magyar 13,9% 72,3% 13,9% 

Szlovák 
15,8% 70,6% 13,6% 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Egy-egy szezonra szóló 

munka-megbízás ] 

Magyar 23,3% 71,5% 5,2% 

Szlovák 
12,6% 74,0% 13,4% 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Otthon végzett munka, 

távmunka ] 

Magyar 22,5% 57,5% 20,1% 

Szlovák 
18,2% 49,6% 32,2% 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Munkaerő-kölcsönző vállalattal 

szerződéskötés] 

Magyar 24,7% 56,3% 19,0% 

Szlovák 
15,3% 35,5% 49,2% 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Közfoglalkoztatásban való 

 részvétel] 

Magyar 29,0% 57,9% 13,1% 

Szlovák 
56,2% 33,5% 10,4% 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Kölcsönzött munkaerő] 

Magyar 29,9% 58,4% 11,7% 

Szlovák 15,3% 34,5% 50,2% 

Forrás: saját táblázat 

 

Az eredmények a következőket mutatják. A magyar és a szlovák válaszadók az alkalmi 

munkát (magyar válaszadók 59,5%-a, szlovák válaszadók: 61,7%-a), a részidős 

foglalkoztatást (a magyar válaszadók 72,3%-a, a szlovák válaszadók 70,6%-a), a szezonális 

munkát (a magyar válaszadók 71,5%-a, a szlovák válaszadók 74,0%-a), a távmunkát (a 

magyar válaszadók 57,5%-a, a szlovák válaszadók 49,6%-a) jellemzően átmeneti 

megoldásnak tekintik. Hasonlóan vélekednek a magyarok a közfoglalkoztatásról (57,9%), a 

munkaerő-kölcsönző vállalattal történő szerződéskötésről (56,3%), a kölcsönzött 

munkaerőként (58,4%) történő alkalmazásról. A szlovák válaszadók ez utóbbi kettő 

esetében (a munkaerő-kölcsönző vállalattal történő szerződéskötés 49,2%, a kölcsönzött 
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munkaerő 50,2%) többségük hosszabb távra is el tudja képzelni a foglalkoztatásukat e 

formában, míg a közfoglalkoztatással szemben igen nagyarányú (56,2%) volt a részükről az 

elutasítás. 

A nemek szerinti véleménykülönbséget vizsgálva az adott lehetőségek tükrében 

megállapítható volt, hogy az alkalmi munka tekintetében (Khi-négyzet: 1,370 df: 2 szign.: 

,504 p>0,05), a szezonális munkát (Khi-négyzet: 1,140 df: 2 szign.: ,566 p>0,05), a 

távmunkát (Khi-négyzet: 5,613 df: 2 szign.: ,060 p>0,05), valamint a közfoglalkoztatást 

vizsgálva (Khi-négyzet: 1,247 df: 2 szign.: ,536 p>0,05) nem volt igazolható a szignifikáns 

eltérés. 

Az életkor alapján történő elemzés során a munkaerő-kölcsönző vállalattal történő 

szerződéskötés esetén (Khi-négyzet: 22,355 df: 8 szign.: ,004 p<0,05) és a kölcsönzött 

munkaerő esetében (Khi-négyzet: 24,381 df: 8 szign.: ,002 p<0,05) volt igazolható a 

szignifikáns különbség. A 12. táblázat az életkori vizsgálat eredményeit mutatja: 

 

13. Táblázat: A válaszadók megoszlása a különböző atipikus foglalkoztatási 

lehetőségekkel szembeni elfogadások tükrében életkoronként (%) 

    

Nem 
fogadnám 
el, nekem 
„normális“ 
állás kell 

Átmeneti 
megoldásként 
elfogadnám 

Hosszú 
távra, akár 
több évre is 
elfogadnám 

  Életkor 
%-os 

megoszlás 
%-os 

megoszlás 
%-os 

megoszlás 

 Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Alkalmi munka, napszám ] 

24 év 
alatt 

40,5% 55,2% 4,3% 

25-29 33,3% 61,1% 5,6% 

30-39 31,8% 63,7% 4,5% 

40-49 34,5% 59,3% 6,2% 

49 
felett 

27,1% 62,9% 10,0% 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka ] 

24 év 
alatt 

15,8% 69,2% 15,0% 

25-29 18,3% 69,7% 11,9% 

30-39 11,5% 78,3% 10,2% 

40-49 14,6% 69,5% 15,9% 

49 
felett 

14,9% 67,6% 17,6% 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Egy-egy szezonra szóló 

munka-megbízás ] 

24 év 
alatt 

25,4% 69,5% 5,1% 

25-29 18,7% 72,9% 8,4% 

30-39 18,6% 75,0% 6,4% 

40-49 14,4% 74,0% 11,6% 

49 
felett 

17,8% 68,5% 13,7% 

 Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Otthon végzett munka, 

24 év 
alatt 

25,6% 50,4% 23,9% 
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távmunka ] 25-29 21,5% 57,0% 21,5% 

30-39 24,0% 53,9% 22,1% 

40-49 11,7% 55,2% 33,1% 

49 
felett 

21,7% 52,2% 26,1% 

 Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Munkaerő-kölcsönző 

vállalattal szerződéskötés] 

24 év 
alatt 

21,6% 50,9% 27,6% 

25-29 26,7% 45,7% 27,6% 

30-39 23,1% 50,0% 26,9% 

40-49 13,8% 39,3% 46,9% 

49 
felett 

15,7% 54,3% 30,0% 

 Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Közfoglalkoztatásban való 

 részvétel] 

24 év 
alatt 

41,9% 45,3% 12,8% 

25-29 37,7% 50,0% 12,3% 

30-39 43,1% 46,4% 10,5% 

40-49 45,1% 44,4% 10,4% 

49 
felett 

30,4% 53,6% 15,9% 

Elvárásai a foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatban  [Kölcsönzött munkaerő] 

24 év 
alatt 

32,2% 49,2% 18,6% 

25-29 22,6% 51,9% 25,5% 

30-39 20,6% 52,3% 27,1% 

40-49 20,0% 37,1% 42,9% 

49 
felett 

22,9% 51,4% 25,7% 

Forrás: saját táblázat 

 

Az eredmények azt igazolják, hogy a válaszadók jellemzően átmeneti megoldásnak értékelik 

az atipikus formákat ebben a véleményben lényeges eltérés csak a már előbb említett két 

esetben figyelhető meg. A húszas korosztály például hosszú távon preferálja nagyobb 

arányban a munkaerő-kölcsönző vállalattal történő szerződéskötést, míg a harmincasok és a 

negyven év felettiek a kölcsönzött munkaerő lehetőségét. Ugyanakkor igen nagyarányú az 

elutasítás valamennyi korosztályt nézve az alkalmi munkát és a közfoglalkoztatást tekintve. 

A legmagasabb iskolai végzettség tükrében a részmunkaidőt kivéve (Khi-négyzet: 10,488 df: 

6 szign.: ,106 p>0,05) valamennyi atipikus forma megítélésében eltértek a válaszadók 

véleményei. Jellemzően ideiglenes megoldásként tekintenek ezekre a lehetőségekre. 

Ugyanakkor például az alapfokú végzettségűek nagyobb arányban voksoltak (51,5%-a) a 

hosszabb távú kölcsönzött munkaerőként történő foglalkoztatásra, míg például az 

érettségizettek (25,3%) és a diplomások (23,3%) nagyobb arányban viszont a távmunkát 

vállalnának akár több évre is.  

A kutatás kitért arra is, hogy a válaszadók szerint mi motiválhatja a munkavállalókat a 

tekintetben, hogy elfogadjanak egy atipikus állást és nem normális foglalkoztatásban 

dolgozzanak. Az adott atipikus foglalkoztatással kapcsolatos indokok gyakoriságát és 

százalékos megoszlását a 14. táblázat foglalja össze: 
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14. Táblázat: A válaszadók gyakorisága és megoszlása a különböző atipikus 

foglalkoztatási lehetőségeket indukáló okok tükrében (N, %) 

  
Mert nincs más 

lehetőségük 
Mert annak is 

vannak előnyei 
Szerintem nem 

vállalják 

  (Fő) 
%-os 

megoszlás 
(Fő) 

%-os 
megoszlás 

(Fő) 
%-os 

megoszlás 

Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 

állásban dolgozzanak?  [Alkalmi 
munkában, napszámban ] 

405 66,6 193 31,7 10 1,6 

Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 
állásban dolgozzanak?  [Részidős 

(napi 8 óránál rövidebb munkaidejű) 
állás ] 

274 45,1 323 53,2 10 1,6 

 Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 
állásban dolgozzanak?  [Egy-egy 

szezonra szóló megbízás ] 

288 48,2 293 49,1 16 2,7 

Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 

állásban dolgozzanak?  [Otthon 
végzett munka, távmunka ] 

205 34,7 356 60,3 29 4,9 

Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 
állásban dolgozzanak?  [Munkaerő-
kölcsönző vállalat által kiközvetített 

munka ] 

265 44,5 316 53,1 14 2,4 

 Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 

állásban dolgozzanak?  [Ügynöki 
munka egyéni vállalkozói 

igazolvánnyal] 

212 35,9 334 56,5 45 7,6 

Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 

állásban dolgozzanak?  
[Közfoglalkoztatásban való 

részvétel] 

300 50,5 256 43,1 38 6,4 

Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 
állásban dolgozzanak?  [Munkaügyi 
Központ által szervezett képzésen 

való részvétel] 

207 34,6 362 60,5 29 4,8 

Forrás: saját táblázat 

 

A válaszadók többsége úgy véli a részmunkaidős foglalkoztatás (53,2%), a szezonális 

munka (49,1%), a távmunka (60,3%), a munkaerő kölcsönzés (53,1%) avagy az ügynöki 

munka (56,5%) tekintetében, hogy azért választják az emberek, mert előnyei vannak. 



67 

 

Ugyanakkor az alkalmi munka (66,6%) és a közfoglalkoztatás (50,5%) esetében a 

legnagyobb arányban vannak azok, akik kényszerként értékelték a lehetőséget, azaz a 

munkavállalók azért vállalják el, mert nincsen más lehetőségük. Ám több, mint 60%-a a 

megkérdezetteknek úgy látja, hogy a Munkaügyi Központok által szervezett képzéseken 

azért vesznek részt az emberek, mert előnyei vannak.  

Megvizsgálásra került, hogy az indokok megválasztásában van-e országonkénti különbség. 

A Khi-négyzet próba valamennyi atipikus forma esetében kimutatta a véleménykülönbséget. 

A válaszok eredményeit a 15. táblázat foglalja össze: 

 

15.  Táblázat: A válaszadók megoszlása a különböző atipikus foglalkoztatási 

lehetőségeket indukáló okok tükrében országonként (%) 

    
Mert nincs 

más 
lehetőségük 

Mert annak 
is vannak 
előnyei 

Szerintem 
nem 

vállalják 

  Ország  
%-os 

megoszlás 
%-os 

megoszlás 
%-os 

megoszlás 

Mit gondol, az emberek általában miért 
vállalják, hogy „nem normális“ állásban 

dolgozzanak?  [Alkalmi munkában, 
napszámban ] 

Magyar 86,1% 12,7% 1,2% 

Szlovák 42,0% 55,8% 2,2% 

Mit gondol, az emberek általában miért 
vállalják, hogy „nem normális“ állásban 
dolgozzanak?  [Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) állás ] 

Magyar 60,4% 38,5% 1,2% 

Szlovák 26,0% 71,7% 2,2% 

 Mit gondol, az emberek általában miért 
vállalják, hogy „nem normális“ állásban 
dolgozzanak?  [Egy-egy szezonra szóló 

megbízás ] 

Magyar 66,6% 30,4% 3,0% 

Szlovák 24,8% 72,9% 2,3% 

Mit gondol, az emberek általában miért 
vállalják, hogy „nem normális“ állásban 
dolgozzanak?  [Otthon végzett munka, 

távmunka ] 

Magyar 49,2% 45,8% 4,9% 

Szlovák 17,0% 78,1% 4,9% 

Mit gondol, az emberek általában miért 
vállalják, hogy „nem normális“ állásban 
dolgozzanak?  [Munkaerő-kölcsönző 

vállalat által kiközvetített munka ] 

Magyar 63,8% 34,1% 2,1% 

Szlovák 19,9% 77,4% 2,7% 

 Mit gondol, az emberek általában miért 
vállalják, hogy „nem normális“ állásban 
dolgozzanak?  [Ügynöki munka egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal] 

Magyar 51,7% 38,4% 10,0% 

Szlovák 15,8% 79,6% 4,6% 

Mit gondol, az emberek általában miért 
vállalják, hogy „nem normális“ állásban 

dolgozzanak?  [Közfoglalkoztatásban való 
részvétel] 

Magyar 63,3% 33,1% 3,6% 

Szlovák 34,4% 55,7% 9,9% 

Mit gondol, az emberek általában miért 
vállalják, hogy „nem normális“ állásban 

dolgozzanak?  [Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való részvétel] 

Magyar 39,6% 57,4% 3,0% 

Szlovák 28,2% 64,5% 7,3% 
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Forrás: saját táblázat 

 

A táblázat adatai azt mutatják, hogy a magyar munkavállalók alapvetően kényszerűségi 

lépésnek látják az atipikus foglalkoztatás választását valamennyi típus esetében, szemben a 

szlovák válaszadókkal, akiknél minden formánál többségben voltak azok, akik szerint a 

munkavállalók az előnyök miatt döntenek ezen alkalmazási lehetőségek mellett. 

A nemek közötti véleménykülönbség a vizsgált kérdést illetően az ügynöki munkánál (Khi-

négyzet: 8,035 df: 2 szign.: ,018 p<0,05), a munkaerő kölcsönző vállalattal történő 

szerződéskötés esetében (Khi-négyzet: 10,592 df: 2 szign.: ,005 p<0,05), a részidős 

foglalkoztatásnál (Khi-négyzet: 6,153 df: 2 szign.: ,046 p<0,05) és az alkalmi munka 

megítélésénél (Khi-négyzet: 12,827 df: 2 szign.: ,002 p<0,05) volt igazolható. 

Az életkor alapján is történt elemzés azaz, hogy létezik-e véleménykülönbség az indokok 

között. Az alkalmi munkát (Khi-négyzet: 32,455 df: 8 szign.: ,000 p<0,05), valamint az 

ügynöki munkát (Khi-négyzet: 21,862 df: 8 szign.: ,005 p<0,05) kiváltó okok esetében volt 

igazolható a szignifikáns véleményeltérés. A 16. táblázat az életkor alapján történt vizsgálat 

eredményeit tartalmazza: 

 

16. Táblázat: A válaszadók megoszlása a különböző atipikus foglalkoztatási 

lehetőségeket indukáló okok tükrében életkoronként (%) 

 
  

Mert nincs 
más 

lehetőségük 

Mert annak is 
vannak 
előnyei 

Szerintem 
nem vállalják 

  Életkor 
%-os 

megoszlás 

%-os 

megoszlás 

%-os 

megoszlás 

Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 

állásban dolgozzanak?  [Alkalmi 
munkában, napszámban ] 

24 év 
alatt 

77,4% 21,7% ,9% 

25-29 64,2% 35,8% ,0% 

30-39 71,7% 25,2% 3,1% 

40-49 50,7% 47,9% 1,4% 

49 felett 71,2% 26,0% 2,7% 

Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 
állásban dolgozzanak?  [Részidős 

(napi 8 óránál rövidebb munkaidejű) 
állás ] 

24 év 
alatt 

42,7% 53,8% 3,4% 

25-29 39,8% 60,2% ,0% 

30-39 51,3% 46,8% 1,9% 

40-49 37,4% 61,9% ,7% 

49 felett 54,1% 43,2% 2,7% 

 Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 
állásban dolgozzanak?  [Egy-egy 

szezonra szóló megbízás ] 

24 év 
alatt 

47,9% 46,2% 6,0% 

25-29 45,4% 51,9% 2,8% 

30-39 58,2% 40,5% 1,3% 

40-49 35,0% 63,6% 1,4% 

49 felett 55,7% 41,4% 2,9% 
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Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 

állásban dolgozzanak?  [Otthon 
végzett munka, távmunka ] 

24 év 
alatt 

32,5% 58,8% 8,8% 

25-29 35,2% 61,9% 2,9% 

30-39 39,6% 57,1% 3,2% 

40-49 26,1% 69,0% 4,9% 

49 felett 42,0% 52,2% 5,8% 

Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 
állásban dolgozzanak?  [Munkaerő-
kölcsönző vállalat által kiközvetített 

munka ] 

24 év 
alatt 

39,1% 57,4% 3,5% 

25-29 43,5% 51,9% 4,6% 

30-39 49,7% 49,0% 1,3% 

40-49 37,1% 62,2% ,7% 

49 felett 55,7% 41,4% 2,9% 

 Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 

állásban dolgozzanak?  [Ügynöki 
munka egyéni vállalkozói 

igazolvánnyal] 

24 év 
alatt 

28,7% 60,9% 10,4% 

25-29 34,0% 59,4% 6,6% 

30-39 43,0% 48,3% 8,6% 

40-49 26,8% 67,6% 5,6% 

49 felett 50,7% 42,3% 7,0% 

Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 

állásban dolgozzanak?  
[Közfoglalkoztatásban való 

részvétel] 

24 év 
alatt 

50,0% 42,2% 7,8% 

25-29 43,8% 47,6% 8,6% 

30-39 56,3% 35,8% 7,9% 

40-49 43,8% 52,8% 3,5% 

49 felett 58,3% 37,5% 4,2% 

Mit gondol, az emberek általában 
miért vállalják, hogy „nem normális“ 
állásban dolgozzanak?  [Munkaügyi 
Központ által szervezett képzésen 

való részvétel] 

24 év 
alatt 

32,8% 59,5% 7,8% 

25-29 32,4% 64,8% 2,8% 

30-39 36,4% 57,6% 6,0% 

40-49 29,0% 67,6% 3,4% 

49 felett 47,2% 48,6% 4,2% 

Forrás: saját táblázat 

 

Az eredmények azt tükrözik, hogy valamennyi korosztály esetén magas volt az az arány, ami 

az alkalmi munka választását kényszerűségnek értékeli. Ugyanakkor a távmunkát a többség 

valamennyi életkori szakaszban az előnyei miatt gondolta úgy, hogy az emberek 

lehetőségnek mérlegelik. Különösen a 40-49 évesek voltak azok, akiknél magas volt az 

atipikus formákat indukáló okok megítélésénél az előnyök aránya, míg például a 

harmincasok már többségében jellemzően inkább kényszerűségnek látják ezeknek a 

formáknak az elfogadását, kivéve például a távmunkát, avagy az ügynöki munkát. De az 

ötvenesek is inkább többségében fenntartással élnek az egyes típusokkal szemben (a 

távmunkán kívül). 

A képesítés alapján a közfoglalkoztatást (Khi-négyzet: 22,740 df: 6 szign.: ,001 p<0,05), a 

szezonális munkát (Khi-négyzet: 19,493 df: 6 szign.: ,003 p<0,05) és az alkalmi munkát 

indukáló (Khi-négyzet: 30,250 df: 6 szign.: ,000 p<0,05) okok relációjában voltak eltérések. 

Ezekben az esetekben az alapfokú képesítésű válaszadók többségében az előnyök miatt 
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ítélték meg a választást, míg a többi képesítés esetében a legmagasabb arányban a 

kényszerűség volt a döntő tényező. 

A fenti vizsgálati eredmények tükrében csak részben fogadható el a hipotézis, miután a 

válaszadók véleménye az atipikus formák választásáról igen heterogén volt. A 

megkérdezettek többsége valóban jellemzően átmeneti lehetőségként gondolkozik ebben a 

megoldásban, ám nem feltétlenül minden esetben kényszerű helyzetnek látja az elfogadás 

indokát, hanem előnyként is értékeli azt, és ezek a vélemények többségében nem életkor 

függőek. 

 

5.2.3 HIPOTÉZIS -H13 

 

H13:Hipotézisünk szerint a munkahely-keresők a „normál” elhelyezkedés esélyét 

rontó szituációként fogják fel az atipikus állások (vagy némelyikének) elfogadását.  

 

Ezen hipotézis rövid bizonyításához az előző két hipotézis eredményeire támaszkodunk, 

amelyeknél hosszasabb kifejtésre kerültek az eredmények magyarázata. 

A vizsgálati eredményekből levonható következtetés, hogy az általunk megkérdezett 

válaszadók többsége szerint az atipikus formák semleges hatást gyakorolnak egy későbbi 

normál munka megszerzésének esélyeire. Természetesen a minta nem volt homogén a 

véleményalkotás tekintetében. Bizonyos atipikus formákkal szemben nagyobb volt az 

ellenérzés a válaszadók részéről, így többek között az alkalmi munka, a közfoglalkoztatás, a 

távmunka volt az, ahol a válaszadók viszonylag nagyobb aránya jelezte azt, hogy szerinte 

ezeknek a formáknak lehetséges a negatív hatása a normális munka megszerzési esélyeire. 

Ugyanakkor az is látható volt, hogy a két ország válaszadói szignifikánsan egyes típusok 

megítélésében nem voltak egyöntetű véleményen, kivéve az alkalmi munka hatását.  

A magyar munkavállalók nyitottabbaknak és optimistábbnak tűntek az atipikusok 

esélynövelő hatásait illetően a szlovák válaszadókkal szemben, miközben például a szlovák 

megkérdezettek igen magas arányban ítélték meg az alkalmi munka és a közfoglalkoztatás 

esélycsökkentő hatását. A magyar válaszadóknál viszonylag magasabb arányú negatív 

jelölést kapott az alkalmi munka, a szezonális munka és az ügynöki foglalkoztatás. 

A vizsgálati eredmények tükrében a hipotézist így csak részben tudjuk elfogadni. 

 

5.2.4 HIPOTÉZIS - H14 
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H14: Feltételezzük, hogy válaszadóink körében elsősorban a nők, a kisgyermekes 

anyukák preferálják az atipikus munkaformák némelyikét (a részidős- és a távmunkát).  

.  

 

Ezen hipotézis bizonyításához elsőként megvizsgálásra került, hogy a megkérdezetteknek, 

milyen elvárásaik vannak bármilyen munkát illetően. Ötfokzatú Likert-skálán kellett 

eldönteniük a válaszadóknak, hogy számukra az adott szempont mennyire fontos, avagy 

sem. Az 1-es a nem fontosat, az 5-ös a leginkább fontosat jelentette. A 17. táblázat az adott 

szempontokra vonatkozó átlagokat és szórásokat foglalja össze: 

 

17. Táblázat: A válaszadók elvárásai a munkát illetően (átlag és szórás) 

  Fő 

Átlag Szórás 

  
Ténylegesen 

kitöltő 
Hiányzó 

 Milyenek az elvárásai bármilyen 
munkát illetően? [karrierlehetőség] 

622 67 3,83 1,254 

 Milyenek az elvárásai bármilyen 
munkát illetően? [megfelelő fizetés] 

649 40 4,71 ,772 

 Milyenek az elvárásai bármilyen 
munkát illetően? [jó munkahelyi légkör] 

642 47 4,52 ,873 

 Milyenek az elvárásai bármilyen 
munkát illetően? [a család és a munka 

megfelelő összehangolása] 
634 55 4,41 ,969 

 Milyenek az elvárásai bármilyen 
munkát illetően? [a munka és a 
szabadidő (sport, szórakozás) 

összehangolása] 

630 59 3,99 1,201 

 Milyenek az elvárásai bármilyen 
munkát illetően? [a munka és a tanulás 

összehangolása] 
630 59 3,45 1,406 

Milyenek az elvárásai bármilyen 
munkát illetően? [megfelelő 

munkakörülmények] 
637 52 4,50 ,818 

 Milyenek az elvárásai bármilyen 
munkát illetően? [érdekes és tartalmas 

munkalehetőség] 
639 50 4,32 ,971 

Milyenek az elvárásai bármilyen 
munkát illetően? [szakmai fejlődési 

lehetőség] 
624 65 4,15 1,104 

Milyenek az elvárásai bármilyen 
munkát illetően? [át lehessen lépni 

belőle egy „normális“ állásba] 
630 59 4,28 1,061 

Forrás: saját táblázat 

 

Az eredmények alapján megfogalmazható, hogy a válaszadók számára a legkevésbé fontos 

egy munkát illetően, hogy azt össze tudja hangolni a tanulással (átlag: 3,45), avagy a 



72 

 

karrierlehetőség (átlag: 3,83). Viszont prioritást élvez a megfelelő fizetés (átlag: 4,71), a jó 

munkahelyi légkör (átlag: 4,52), a megfelelő munkakörülmények (átlag: 4,5) valamint a 

család és munka megfelelő összehangolása (átlag: 4,41). Ezeknél a legfontosabb 

értékeknél a szórások is a legalacsonyabbak, ami azt mutatja, hogy a minta ezek 

tekintetében kevésbé volt heterogén.  

Megvizsgálásra került, hogy a nők és a férfiak között találunk-e véleményeltérést az adott 

szempontok alapján. Mindösszesen a munka és magánélet összehangolást illetően volt 

szignifikáns véleménykülönbség (férfiak átlag: 4,2 nők átlag: 4,54), azaz a nők számára ez a 

szempont fontosabb volt, mint a férfiaknak. Az elvárásokra vonatkozó átlagokat és 

szórásokat a férfiak és a nők viszonylatában a 18-as táblázat mutatja: 

 

18.  Táblázat: A munkához köthető elvárások a nők és a férfiak véleménye 

alapján (átlag és szórás) 

  Nem Átlag Szórás 

Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [karrierlehetőség] 
Férfi 3,79 1,312 

Nő 3,85 1,208 

Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [megfelelő fizetés] 
Férfi 4,69 ,755 

Nő 4,73 ,785 

Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [jó munkahelyi 
légkör] 

Férfi 4,50 ,867 

Nő 4,54 ,871 

 Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [a család és a 
munka megfelelő összehangolása] 

Férfi 4,20 1,039 

Nő 4,54 ,898 

Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [a munka és a 
szabadidő (sport, szórakozás) összehangolása] 

Férfi 3,91 1,230 

Nő 4,05 1,182 

Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [a munka és a 
tanulás összehangolása] 

Férfi 3,46 1,433 

Nő 3,45 1,407 

Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [megfelelő 
munkakörülmények] 

Férfi 4,46 ,810 

Nő 4,53 ,804 

 Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [érdekes és 
tartalmas munkalehetőség] 

Férfi 4,28 ,967 

Nő 4,33 ,986 

Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [szakmai fejlődési 
lehetőség] 

Férfi 4,14 1,077 

Nő 4,14 1,128 

 Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [át lehessen lépni 
belőle egy „normális“ állásba] 

Férfi 4,22 1,051 

Nő 4,31 1,073 

Forrás: saját táblázat 

 

A független mintás t-próba (szign. szint: ,005) eredményét a következő táblázat tartalmazza: 
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19. Táblázat: A munka és magánélet összehangolásának fontossága a 

munkát illetően a nők és a férfiak véleménye alapján (független mintás t-

próba) 

    

Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

        

95% 
Confidence 
Interval of 
the 
Difference 

    F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 

 Milyenek az 
elvárásai 
bármilyen munkát 
illetően? [a család 
és a munka 
megfelelő 
összehangolása] 

Equal 
variances 
assumed 

17,940 ,000 
-

4,225 
614 ,000 -,339 ,080 -,496 -,181 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    
-

4,049 
392,168 ,000 -,339 ,084 -,503 -,174 

Forrás: saját táblázat 

 

A kutatás során a hipotézisnek megfelelően elemzésre került, hogy a gyerekes, illetve a 

gyermek nélküli nők között található-e vélménykülönbség az elvárásokat illetően. 3 

szempontból volt különbség, amely mindhárom esetben a családos nők számára volt 

átlagosan fontosabb az adott szempont. Az elvárásokra vonatkozó átlagokat a gyerekes, 

illetve a gyermektelen nők viszonylatában a 20-as táblázat foglalja össze: 

 

20.  Táblázat: A munkához kötehető elvárások a gyermekes és a 

gyermektelen nők véleménye alapján (átlag és szórás) 

  Gyerek  Átlag Szórás 

Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? 
[karrierlehetőség] 

Nincs gyerek 3,88 1,199 

Van gyerek 3,81 1,224 

Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [megfelelő 
fizetés] 

Nincs gyerek 4,66 ,853 

Van gyerek 4,79 ,711 

 Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [jó 
munkahelyi légkör] 

Nincs gyerek 4,48 ,949 

Van gyerek 4,61 ,762 

 Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [a család Nincs gyerek 4,34 1,013 
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és a munka megfelelő összehangolása] Van gyerek 4,76 ,696 

Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [a munka 
és a szabadidő (sport, szórakozás) összehangolása] 

Nincs gyerek 3,91 1,197 

Van gyerek 4,21 1,158 

Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [a munka 
és a tanulás összehangolása] 

Nincs gyerek 3,40 1,426 

Van gyerek 3,49 1,399 

 Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [megfelelő 
munkakörülmények] 

Nincs gyerek 4,42 ,888 

Van gyerek 4,65 ,691 

 Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [érdekes 
és tartalmas munkalehetőség] 

Nincs gyerek 4,28 ,971 

Van gyerek 4,39 1,007 

Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [szakmai 
fejlődési lehetőség] 

Nincs gyerek 4,08 1,162 

Van gyerek 4,20 1,102 

 Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? [át 
lehessen lépni belőle egy „normális“ állásba] 

Nincs gyerek 4,29 1,100 

Van gyerek 4,33 1,045 

Forrás: saját táblázat 

 

A független mintás t-próba (szign. szint: ,005) eredményei a 21. táblázatban található: 

 

21.   Táblázat: Az elvárások szignifikáns különbsége a munkát illetően a 

gyermekes és a gyermektelen nők véleménye alapján (független mintás 

t-próba) 

    F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 

Milyenek az 
elvárásai bármilyen 
munkát illetően? [a 
család és a munka 
megfelelő 
összehangolása] 

Equal 
variances 
assumed 

46,381 ,000 
-

4,720 
390 ,000 -,419 ,089 -,593 -,244 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    
-

4,807 
364,788 ,000 -,419 ,087 -,590 -,247 

 Milyenek az 
elvárásai bármilyen 
munkát illetően? [a 
munka és a 
szabadidő (sport, 
szórakozás) 
összehangolása] 

Equal 
variances 
assumed 

,806 ,370 
-

2,541 
386 ,011 -,304 ,120 -,540 -,069 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    
-

2,545 
384,595 ,011 -,304 ,120 -,540 -,069 

Milyenek az 
elvárásai bármilyen 
munkát illetően? 
[megfelelő 
munkakörülmények] 

Equal 
variances 
assumed 

14,451 ,000 
-

2,907 
391 ,004 -,235 ,081 -,394 -,076 

Equal 
variances 
not 

    
-

2,945 
383,369 ,003 -,235 ,080 -,392 -,078 
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assumed 

Forrás: saját táblázat 

 

A kutatás kérdései között szerepelt, hogy a válaszadók véleménye alapján az atipikus 

foglalkoztatás elősegítheti–e a munka és magánélet sikeresebb összehangolását. A nők, 

mintegy 54,9%-a volt azon a véleményen, hogy egyetért, avagy teljes mértékben egyetért 

ezzel az állítással. Ugyanakkor az is látható volt az eredményekből, hogy e kérdésben 

szignifikánsan eltérően (t: -3,974 df: 392 szign.: ,000 p< 0,05) vélekednek a gyerekes és a 

nem gyerekes nők, akik között nagyobb volt az állítással történő egyetértés (átlag 3,83), mint 

a nem gyermekesek esetében (átlag 3,34). 

A gyermekes és a nem gyermekes nők tekintetében kérdés, hogy mennyire nyitottak egy 

atipikus lehetőség elfogadására. A 22. táblázat a nők elfogadási készségét mutatja annak 

függvényében, hogy van-e gyermekük, avagy sem. 

 

22. Táblázat: A gyermekes és a nem gyermekes válaszadók megoszlása a 

különböző atipikus foglalkoztatási lehetőségekkel szembeni 

elfogadások tükrében (%) 

    

Nem fogadnám 
el, nekem 

„normális“ állás 
kell 

Átmeneti 
megoldásként 
elfogadnám 

Hosszú 
távra, akár 
több évre is 
elfogadnám 

   Gyerek %-os megoszlás 
%-os 

megoszlás 
%-os 

megoszlás 

 Elvárásai a foglalkoztatási 
formákkal kapcsolatban  

[Alkalmi munka, napszám ] 

Nincs gyerek 35,9% 59,0% 5,1% 

Van gyerek 27,3% 66,5% 6,3% 

Elvárásai a foglalkoztatási 
formákkal kapcsolatban  
[Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka ] 

Nincs gyerek 11,0% 77,5% 11,5% 

Van gyerek 11,1% 72,2% 16,7% 

Elvárásai a foglalkoztatási 
formákkal kapcsolatban  [Egy-

egy szezonra szóló munka-
megbízás ] 

Nincs gyerek 20,7% 73,2% 6,1% 

Van gyerek 13,1% 74,3% 12,6% 

 Elvárásai a foglalkoztatási 
formákkal kapcsolatban  
[Otthon végzett munka, 

távmunka ] 

Nincs gyerek 21,9% 58,3% 19,8% 

Van gyerek 13,1% 52,0% 34,9% 

 Elvárásai a foglalkoztatási 
formákkal kapcsolatban  

[Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés] 

Nincs gyerek 20,5% 48,9% 30,5% 

Van gyerek 12,5% 41,5% 46,0% 

 Elvárásai a foglalkoztatási Nincs gyerek 42,7% 48,4% 8,9% 
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formákkal kapcsolatban  
[Közfoglalkoztatásban való 

 részvétel] 
Van gyerek 43,4% 41,7% 14,9% 

Elvárásai a foglalkoztatási 
formákkal kapcsolatban  
[Kölcsönzött munkaerő] 

Nincs gyerek 20,6% 53,6% 25,8% 

Van gyerek 16,4% 42,1% 41,5% 

Forrás: saját táblázat 

 

Az adatok azt mutatják, hogy a gyermekkel rendelkezők többségében átmeneti 

megoldásként fogják fel az atipikus lehetőségeket, ezt hasonlóan gondolják a gyermekes 

munkavállaló nők is, kivéve a közfoglalkoztatást és a munkaerő-kölcsönző vállalattal történő 

szerződéskötésben történő foglalkoztatást. Az előbbinél igen magas volt az elutasítási arány 

43,4% a gyermekes női megkérdezetteknél, míg az utóbbinál inkább hosszabb távra 

gondolják az ilyen helyzetű nők maguknak ezt a lehetőséget (46%).  

Igen magas volt a hosszabb időre történő alkalmazás iránti hajlandóság a gyermekesek 

esetén a távmunka (34,9%), a munkaerő kölcsönző vállalattal történő szerződéskötés 

(46%), valamint a kölcsönzött munkaerő lehetőség (41,5%) viszonylatában. A nem 

gyermekesek a kölcsönző vállalattal történő szerződéskötést (30,5%), illetve a kölcsönzött 

munkaerő lehetőséget (25,8%) nagyobb arányban hosszabb távon is el tudták maguknak 

képzelni. Ugyanakkor magas volt az alkalmi munkával és a közfoglalkoztatással szembeni 

elutasítás mindkét élethelyzetben lévő nőknél, ami az mutatja, hogy nem preferálják 

szívesen a nők ezt a két megoldási lehetőséget. 

A fenti eredmények tükrében a megfogalmazott hipotézist részben tudjuk elfogadni. Habár 

látszik, hogy az atipikus formákat megoldási lehetőségként értékelik a családos nők a 

munka és magánélet összehangolására, ezeknek a formáknak a többségét azonban 

átmeneti megoldásként tudják csak foglalkoztatásként értékelni, igaz a kölcsönző vállalattal 

történő szerződéskötést, a távmunkát, a kölcsönzött munkaerő lehetőségét viszonylag 

magas arányban hosszabb távon történő alkalmazási lehetőségként fogadják a gyermekes 

nők.  

 

5.2.5 HIPOTÉZIS-H15 

 

H15:Feltételezésünk szerint az atipikus formák közül is a közfoglalkoztatás 

rendelkezik a legalacsonyabb preferencia-szinttel a munkavállalók körében. 

 

Az utolsó hipotézis bizonyításához felhasználtuk a korábbi bizonyításoknál már alkalmazott 

táblázatok eredményeit. E három tábla azt mutatja, hogy a megkérdezettek véleménye 

alapján az alkalmi munka (21,7%), a távmunka (17,9%) és a közfoglalkoztatás (17,3%) volt 
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az, amelyek leginkább csökkentették annak az esélyét, hogy valaki normál állást tudjon 

vállalni később. Az alkalmi munka (15%), az egy szezonra szóló megbízás (17,4%), valamint 

a távmunka (15,3%) mellett a közfoglalkoztatás (19%) volt az, amely a legkisebb arányban 

járult hozzá ahhoz, hogy növelje a normális munka megszerzésének esélyét. 

A válaszadók ennél a munkaformánál gondolták legmagasabb arányban (40,8%), hogy nem 

fogadnák el ezt a lehetőséget, nekik a normális munkaformában történő alkalmazás kell. 

Igaz, szinte minden tizedik válaszadó (11,9%) akár hosszú távra is dolgozott volna a 

közfoglalkoztatás keretein belül. 

Továbbá ezen táblázatok adataiból az is kirajzolódik, hogy a válaszolók között minden 

második (50,5%) gondolta úgy, hogy a közfoglalkoztatási lehetőséget azért vállalják el az 

emberek, mert nincs más lehetőségük. A kényszerből történő munkavállalás megítélése 

csak az alkalmi munka esetén mutatott nagyobb százalékos megoszlást a válaszadók 

körében (66,6%). Ugyanakkor a kérdőív kitöltők 6,4%-a volt azon a véleményen, hogy a 

munkavállalók szerintük nem vállalják el ezt a munkaformát, ennél magasabb arányban csak 

az ügynöki munkát (7,6%) illetően voltak azonos állásponton a kutatásban résztvevők. 

Viszont az is igaz, hogy igen alacsony arányú (43,1%) volt azon válaszadók köre, akik 

egyáltalán úgy vélték, hogy az előnyei miatt vállalják el a munkavállalók ezt a lehetőséget. 

Ennél alacsonyabb értékelést csak az alkalmi munka kapott itt, az előnyök miatti választást a 

megkérdezettek 31,7%-a gondolta. 

A kutatás rákérdezett arra, hogy az atipikus forma segíti-e az országokat a válságból történő 

kilábalásban. 72,5%-uk a válaszadóknak részben értett egyet a lehetőséggel, 11,9%-uk 

teljesen egyet értett, míg 15,5%-uk szerint nem ez a forma fog segíti. Megvizsgálásra került, 

hogy országonként találunk-e valamilyen véleménykülönbséget e kérdésben. A válaszok 

százalékos megoszlását országonként a 8. ábra foglalja össze: 

  

10. Ábra: Az atipikus foglalkoztatás támogatása a válságból történő 

kilábalásból az ország számára (a válaszadók országonkénti megoszlása, %) 
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Forrás: saját ábra 
 

Az ábra adataiból jól látható, hogy a magyar válaszadók nagyobb arányban gondolják úgy, 

hogy ez a forma nem biztosítja a válságból történő kilábalást az országoknak, ugyanakkor 

szintén nagyobb arányban vélekedtek úgy a magyar megkérdezettek, hogy igen. A Pearson 

Khi-négyzet vizsgálat a szignifikáns véleményeltérést mutatta az országonkénti vizsgálat 

tükrében (Khi-négyzet: 6,701 df: 2 szign.: ,0035 p<0,05).  

Nemenként szintén elemzésre került a kérdés, e tekintetben is igazolható volt a szignifikáns 

eltérés (Khi-négyzet: 13,092 df: 2 szign.: ,001 p<0,05). 

 

11. Ábra: Az atipikus foglalkoztatás támogatása a válságból történő 

kilábalásból az ország számára (a válaszadók nemenkénti megoszlása, %) 
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Forrás: saját ábra 

 

A válaszokból kitűnik, hogy a férfiak jellemzően pesszimistábbak az atipikusokkal szemben 

a válságból történő kilábalást illetően. 

A kutatás az életkor alapján is vizsgálta a kérdést. 

 

12. Ábra: Az atipikus foglalkoztatás hatása a válságból történő kilábalásból az 

ország számára (a válaszadók életkor szerinti megoszlása, %)  
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Forrás: saját ábra 

A válaszolók az életkor alapján szignifikánsan különböző véleményen voltak a kérdést 

illetően (Khi-négyzet: 31,923 df: 8 szign.: ,000 p<0,05). Főleg a fiatal korosztály (24 év alatt), 

valamint az idősebbek (49 év felett) tekintettek pesszimistábban a kérdésre. 

Végezetül a végzettség alapján is megvilágításra került, hogy a legmagasabb iskolai 

képesítés alapján található-e véleményeltérés a válaszadók között. Az eredmények a 

szignifikáns különbséget mutatták (Khi-négyzet: 21,448 df: 6 szign.: ,002 p<0,05). A 

válaszokból kitűnt, hogy leginkább a felsőfokú, illetve az érettségi nélküli középfokú 

végzettségűek érzik úgy, hogy az atipikusok nem segítik a válságból történő kilábalást az 

országoknak. A válaszadók százalékos megoszlását a kérdést illetően a 13. ábra ábrázolja: 

 

13. Ábra: Az atipikus foglalkoztatás támogatása a válságból történő 

kilábalásból az ország számára (a válaszadók legmagasabb iskolai végzettség 

szerinti megoszlása, %)  



81 

 

 

Forrás: saját ábra 

 

A válaszokból tehát látható volt, hogy a megkérdezettek részben látták lehetőségnek a 

válság megoldásaként az atipikusokat. Kérdés tehát, hogy a közfoglalkoztatás kik számára 

lehet akkor hasznos. Az államnak, a munkaadóknak, avagy a munkavállalóknak? Mint azt a 

korábbi eredmények alátámasztották a közfoglalkoztatással szemben nagyarányú 

ellenérzésük volt a kutatásban résztvevőknek. A tekintetben, hogy kiknek lehet még is jó, a 

vizsgálat 3 kategóriában vizsgálta a kérdést, így az állam, a munkaadók és a munkavállalók 

esetében különböző szempontok alapján kellett a válaszadóknak egy 5 fokozatú skálán 

eldöntetniük, hogy szerintük ez nem fontos (1) avagy leginkább fontos (5) az államnak, a 

munkavállalónak, avagy a munkaadónak a közfoglalkoztatás tekintetében. A szempontokra 

adott válaszok átlagát és szórását a 23. táblázat foglalja össze:    

23. Táblázat: Kinek és miért hasznos a közfoglalkoztatás? (átlag és szórás) 

    Átlag Szórás 

Az állam számára hasznos 

 Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [kevesebb segélyt 

kell fizetnie] 
3,87 1,330 

 Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [javítja a 

munkanélküliségi statisztikát] 
4,12 1,190 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [nem engedi, hogy 
az emberek elszokjanak a munkától] 

3,89 1,273 
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A munkavégzők számára 
hasznos 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [munkabért kap a 

munkájáért] 
4,06 1,162 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [segíti belépni a 

normális munka világába] 
3,79 1,214 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [lendületben, 

kondícióban tartja    ] 
3,52 1,365 

A munkaadók számára 
hasznos 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [olcsó munkaerőhöz 

jut] 
4,20 1,183 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [olyan munkát 

végeztet így, amit más nem végezne el] 
4,14 1,157 

Forrás: saját táblázat 
 

Az eredmények alapján a válaszadók szerint az állam számára elsősorban a munkanélküli 

statisztika javításában játszik szerepet a közfoglalkoztatás. A munkavégzőknek leginkább 

azért fontos, hogy munkabért kapjanak, és nem segélyt, míg a munkaadók leginkább olyan 

munkaerőre tehetnek szert, aki viszonylag olcsónak tekinthető. 

A szempontokat országonkénti relációban is vizsgálta a kutatás, illetve azt, hogy létezik-e 

szignifikáns különbség a véleményeket illetően. A független mintás t-próba (szign. szint:, 

005) eredményét a 24. táblázat foglalja össze: 

 

24.  Táblázat: Kinek és miért hasznos a közfoglalkoztatás? Az 

országonkénti vizsgálat (független mintás t-próba) 

    

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

        

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean 
Differ
ence 

Std. 
Error 

Differenc
e 

Low
er 

Upper 

Ön szerint 
kinek, és miért 
hasznos a 
közfoglalkoztatá
s? [kevesebb 
segélyt kell 
fizetnie] 

Equal 
varian
ces 
assu
med 

11,16
1 

,001 6,523 621 ,000 ,677 ,104 ,473 ,881 

Equal 
varian
ces 
not 
assu

    6,604 
614,
711 

,000 ,677 ,103 ,476 ,879 
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med 

Ön szerint 
kinek, és miért 
hasznos a 
közfoglalkoztatá
s? [javítja a 
munkanélkülisé
gi statisztikát] 

Equal 
varian
ces 
assu
med 

21,55
0 

,000 5,405 633 ,000 ,502 ,093 ,320 ,685 

Equal 
varian
ces 
not 
assu
med 

    5,528 
632,
960 

,000 ,502 ,091 ,324 ,681 

Ön szerint 
kinek, és miért 
hasznos a 
közfoglalkoztatá
s? [nem engedi, 
hogy az 
emberek 
elszokjanak a 
munkától] 

Equal 
varian
ces 
assu
med 

17,11
5 

,000 4,387 622 ,000 ,443 ,101 ,245 ,642 

Equal 
varian
ces 
not 
assu
med 

    4,461 
620,
887 

,000 ,443 ,099 ,248 ,638 

 Ön szerint 
kinek, és miért 
hasznos a 
közfoglalkoztatá
s? [munkabért 
kap a 
munkájáért] 

Equal 
varian
ces 
assu
med 

,004 ,949 -1,088 636 ,277 -,101 ,093 
-

,283 
,081 

Equal 
varian
ces 
not 
assu
med 

    -1,083 
589,
027 

,279 -,101 ,093 
-

,284 
,082 

Ön szerint 
kinek, és miért 
hasznos a 
közfoglalkoztatá
s? [segíti 
belépni a 
normális munka 
világába] 

Equal 
varian
ces 
assu
med 

7,177 ,008 -2,147 623 ,032 -,209 ,097 
-

,400 
-,018 

Equal 
varian
ces 
not 
assu
med 

    -2,134 
581,
404 

,033 -,209 ,098 
-

,401 
-,017 

Ön szerint 
kinek, és miért 
hasznos a 
közfoglalkoztatá
s? [lendületben, 

Equal 
varian
ces 
assu
med 

15,08
2 

,000 -3,848 621 ,000 -,419 ,109 
-

,632 
-,205 
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kondícióban 
tartja  ] 

Equal 
varian
ces 
not 
assu
med 

    -3,805 
565,
474 

,000 -,419 ,110 
-

,635 
-,202 

 Ön szerint 
kinek, és miért 
hasznos a 
közfoglalkoztatá
s? [olcsó 
munkaerőhöz 
jut] 

Equal 
varian
ces 
assu
med 

15,90
1 

,000 4,137 638 ,000 ,384 ,093 ,202 ,567 

Equal 
varian
ces 
not 
assu
med 

    4,187 
631,
554 

,000 ,384 ,092 ,204 ,565 

 Ön szerint 
kinek, és miért 
hasznos a 
közfoglalkoztatá
s? [olyan 
munkát végeztet 
így, amit más 
nem végezne el] 

Equal 
varian
ces 
assu
med 

15,63
5 

,000 5,746 619 ,000 ,523 ,091 ,344 ,702 

Equal 
varian
ces 
not 
assu
med 

    5,837 
617,
628 

,000 ,523 ,090 ,347 ,699 

Forrás: saját táblázat 
 

Az eredmények alapján a két ország válaszadói csak „a munkavállaló munkabért kap” 

szempontból nem különböztek, míg a többi szempontból igen. Az országok szerinti válaszok 

átlagát és szórását a 25. táblázat mutatja: 

 

25. Táblázat: Kinek és miért hasznos a közfoglalkoztatás? Az országonkénti 

vizsgálat (átlag és szórás) 

  
Ország (Fő) Átlag Szórás 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [kevesebb segélyt 

kell fizetnie] 

Szlovák 278 4,25 1,204 

Magyar 345 3,57 1,352 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [javítja a 

munkanélküliségi statisztikát] 

Szlovák 283 4,40 1,025 

Magyar 352 3,90 1,265 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [nem engedi, hogy 

Szlovák 280 4,13 1,139 
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az emberek elszokjanak a munkától] 
Magyar 344 3,69 1,342 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [munkabért kap a 

munkájáért] 

Szlovák 281 4,00 1,189 

Magyar 357 4,10 1,140 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [segíti belépni a 

normális munka világába] 

Szlovák 280 3,68 1,249 

Magyar 345 3,88 1,178 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [lendületben, 

kondícióban tartja] 

Szlovák 280 3,29 1,432 

Magyar 343 3,71 1,280 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [olcsó 

munkaerőhöz jut] 

Szlovák 286 4,41 1,094 

Magyar 354 4,03 1,225 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [olyan munkát 

végeztet így, amit más nem végezne 
el] 

Szlovák 279 4,43 1,029 

Magyar 342 3,90 1,203 

Forrás: saját táblázat  
 

A vizsgálati eredmények alapján a megadott szempontokat az állam vonatkozásában, illetve 

a munkaadókat tekintve a szlovák válaszadók értékelték fontosabbnak, valamennyi 

szempont esetében, míg a munkavállalók dimenziójában a magyarok. 

A nemenkénti vizsgálat szerint a nők és a férfiak között jellemzően az állami (kivéve a 

munkanélküliségi statisztikát játszó szempont esetében) és a munkaadói dimenzió 

tekintetében voltak szignifikáns véleményeltérések, a két nem között. Minden ilyen esetben 

a nők fontosabbnak ítélték meg az adott szempontot, mint a férfiak, mint ahogyan azt a 26. 

táblázat is mutatja:  

 

26. Táblázat: Kinek és miért hasznos a közfoglalkoztatás? A nemenkénti 

vizsgálat (átlag és szórás) 

 
Nem (Fő) Átlag Szórás 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [kevesebb segélyt kell 

fizetnie] 

Férfi 210 3,66 1,399 

Nő 395 3,99 1,286 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [nem engedi, hogy az 

emberek elszokjanak a munkától] 

Férfi 211 3,67 1,388 

Nő 395 3,98 1,203 
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Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [olcsó munkaerőhöz 

jut] 

Férfi 218 4,03 1,242 

Nő 404 4,30 1,135 

Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [olyan munkát 

végeztet így, amit más nem végezne el] 

Férfi 208 3,92 1,213 

Nő 396 4,26 1,105 

Forrás: saját táblázat 

 

Életkori viszonylatban is megvizsgálása történt a kérdésnek. Az alábbi táblázat azon 

szempontok F-próba vizsgálatát mutatja (szign. szint:, 005), ahol eltérő véleményen voltak a 

válaszadók a korosztályok alapján:   

 

27. Táblázat: Kinek és miért hasznos a közfoglalkoztatás? Az életkor 

szerinti vizsgálat (F-próba) 

  
  

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

 Ön szerint kinek, és miért 
hasznos a 
közfoglalkoztatás? 
[kevesebb segélyt kell 
fizetnie] 

Between 
Groups 

42,958 4 10,739 6,308 ,000 

Within 
Groups 

1043,696 613 1,703     

Total 1086,654 617       

Ön szerint kinek, és miért 
hasznos a 
közfoglalkoztatás? [olyan 
munkát végeztet így, amit 
más nem végezne el] 

Between 
Groups 

21,971 4 5,493 4,216 ,002 

Within 
Groups 

796,023 611 1,303     

Total 817,994 615       

Forrás: saját táblázat 
 

Ezekben az esetekben az életkor emelkedésével megfigyelhető volt a fontossági átlag 

értékek növekedése: 

 

28. Táblázat: Kinek és miért hasznos a közfoglalkoztatás? Az életkor 

szerinti vizsgálat (átlag és szórás) 

  Életkor Átlag Szórás 

 Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [kevesebb segélyt kell 

fizetnie] 

24 év alatt 3,38 1,389 

25-29 3,79 1,288 

30-39 4,00 1,272 

40-49 4,13 1,244 

49 felett 4,01 1,380 
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Ön szerint kinek, és miért hasznos a 
közfoglalkoztatás? [olyan munkát végeztet így, 

amit más nem végezne el] 

24 év alatt 
3,84 1,152 

25-29 4,01 1,247 

30-39 4,17 1,179 

40-49 4,36 1,020 

49 felett 
4,29 1,112 

Forrás: saját táblázat 

 

Végezetül az iskolai végzettség alapján is megtörtént a különbözőségi vizsgálat. Az 

eredmények azt mutatták, hogy egy szempont alapján voltak a legmagasabb iskolai 

végzettség szerint a megkérdezettek szignifikánsan eltérő véleményen, amelynek 

eredményét a 29. táblázat foglalja össze: 

 

29. Táblázat: Kinek és miért hasznos a közfoglalkoztatás? A legmagasabb 

iskolai végzettség szerinti vizsgálat (F-próba) 

 
  

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

 Ön szerint kinek, 
és miért hasznos 
a 
közfoglalkoztatás? 
[kevesebb segélyt 
kell fizetnie] 

Between 
Groups 

15,094 3 5,031 2,891 ,035 

Within Groups 1058,127 608 1,740 
  

Total 
1073,221 611 

   

Forrás: saját táblázat 

 

Ebben az esetben az alapfokú végzettségűek körében volt a fontossági értékek átlaga a 

legmagasabb, míg a középfokú, de érettségivel nem rendelkezők esetében a 

legalacsonyabb: 

  

30. Táblázat: Kinek és miért hasznos a közfoglalkoztatás? A legmagasabb 

iskolai végzettség szerinti vizsgálat (átlag és szórás) 

  Képesítés 
(Fő) Átlag Szórás 

Ön szerint kinek, és miért 
hasznos a közfoglalkoztatás? 
[kevesebb segélyt kell fizetnie] 

Alapfokú 142 4,16 1,270 

Középfokú 
szakintézet 

érettségi nélkül 

154 3,73 1,382 

Érettségi 225 3,84 1,330 

Felsőfokú 91 3,84 1,258 

Forrás: saját táblázat 
 

A vizsgálati eredmények tükrében a megfogalmazott hipotézist részben tekintjük 

elfogadottnak. A közfoglalkoztatás a válaszadók körében igen alacsony preferenciaszintet 
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mutatott, ugyanakkor a hasznossági megítélése a közepes átlagnál magasabb volt minden 

kedvezményezetti dimenzió esetében.  

5.3 A MUNKANÉLKÜLI HIPOTÉZISEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A kutatási hipotézisek összefoglaló eredmény táblázata az alábbiak szerint alakult: 

 

31. Táblázat: A munkanélküliekhez kapcsolódó hipotézisek eredmény 

táblázata 

 Érvényes 

(Igaz) 

Részben 

érvényes 

(Részben igaz) 

Elvetendő 

(Nem 

igaz) 

H.11: Válaszadóink életkora 

meghatározza az atipikus formák iránti 

attitűdjeiket. 

A 

megfogalmazott 

hipotézis 

elfogadottnak 

tekinthető. 

  

H.12.: Feltételezzük, hogy válaszadóink - 

különösen az idősebb megkérdezettek - 

magukra, és másokra vonatkozóan is – 

úgy tartják, hogy az atipikus formákat 

kényszerből, ideiglenes megoldásként 

fogadják el ők maguk, és általában az 

emberek. 

 A 

megfogalmazott 

hipotézis 

részben 

elfogadottnak 

tekinthető. 

 

H.13.: Hipotézisünk szerint a 

munkahely-keresők a „normál” 

elhelyezkedés esélyét rontó 

szituációként fogják fel az atipikus 

állások (vagy némelyikének) 

elfogadását. 

 A 

megfogalmazott 

hipotézis 

részben 

elfogadottnak 

tekinthető. 

 

H.14.: Feltételezzük, hogy válaszadóink 

körében elsősorban a nők, a 

kisgyermekes anyukák preferálják a 

atipikus munkaformák némelyikét (a 

részidős- és a távmunkát). 

 A 

megfogalmazott 

hipotézis 

részben 

elfogadottnak 

tekinthető. 

 

H.15.: Feltételezésünk szerint az  A  
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atipikus formák közül is a 

közfoglalkoztatás rendelkezik a 

legalacsonyabb preferencia-szinttel a 

munkavállalók körében. 

 

megfogalmazott 

hipotézis 

részben 

elfogadottnak 

tekinthető. 

Forrás: saját táblázat 
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6 FIATALOK ÉS A FOGLALKOZTATÁS (HORBULÁK ZSOLT- GÁBRIELNÉ TŐZSÉR 

GYÖRGYI – VINOGRADOV SZERGEJ-HELENA STRAZOVSKA   LUBOMIRA 

STRAZOVSKA – POÓR JÓZSEF) 

 

A kutatás keretében a magyar-szlovák határtérségében vizsgáltuk közgazdasági 

felsőoktatásban tanuló  fiatalok esetében a foglalkoztatással kapcsolatos  kérdéseket. E  

fejezetben a következő kérdéseket elemezzük:  

 Bemutatjuk a 407 kérdőíves válaszon alapuló minta összetételét. 

 Ismertetjük a munkaformákkal kapcsolatos válaszok jellemzőit. 

 Áttekintjük a témával kapcsolatos hipotéziseink többváltozós statisztikai vizsgálatának 

jellemzőit. 

  

6.1  MINTA ÖSZETÉTELE 

A kutatás során összesen 495 darab kérdőív került szétosztásra. Ebből a számból 476 

darabot töltöttek ki. Kérdésenként változóan mintegy 380 – 420 kérdőívet lehetett kiértékelni. 

Az alábbiakban a kereszttáblázatok segítségével a jól szemléltethető kérdéseket elemezzük. 

A táblázat sorszáma nem a sorrendet jelöli, hanem a kérdőívben szereplő kérdés sorszámát 

követi.  

 

 

32. Táblázat: Válaszadók megoszlása nemek szerint 

Nem 

Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakorisá

g 

% Gyakorisá

g 

% Gyakorisá

g 

% 

Férfi 74 36,63 73 35,61 147 36,12 

Nő 128 63,37 132 64,39 260 63,88 

Összesen 202 100,00 205 100,00 407 100,00 

 

Ami a nemek szerinti megoszlást jelenti, mindkét ország esetében határozott túlsúlyban 

vannak a hölgyek, megközelítően 2:1 arányban. Ennek a jelenségnek több oka lehet. A 

legvalószínűbb magyarázat valószínűleg a kutatás lebonyolításában rejlik. A feladatban 

közgazdász, illetve szélesebben értelemben vett társadalomtudományi szakokon tanuló 

hallgatók és azok ismerősei vettek részt. Mint közismert, ezen szakokon a nők részvétele 

felülreprezentált. A fiúkra és a fiatal férfiakra egyértelműen a műszaki szakok preferenciája a 
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jellemző. Ez a tény a kutatás mintájára is nagy hatással volt. Mindazonáltal úgy gondoljuk, 

hogy ez az egyenlőtlenség nem olyan mértékű, amely befolyásolná a kutatás 

eredményességét.  

 

33. Táblázat: Válaszadók megoszlása életkor szerint 

Életkor  
Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

19 alatt 10 4,98 1 0,49 11 2,70 

19-21 56 27,86 68 33,01 124 30,47 

22-24 57 28,36 85 41,26 142 34,89 

24 felett 78 38,81 52 25,24 130 31,94 

Összesen 201 100,00 206 100,00 407 100,00 

  

A 25 év alatti fiatalok képezik a minta kétharmadát Magyarországon, a háromnegyedét 

Szlovákiában. Tekintettel arra, hogy a kutatás egyértelműen ezen korosztály véleményét 

vizsgálta, a számok megfelelnek az elvárásoknak. A két ország közti arányait tekintve 

lényeges különbség csupán a 19 év alattiak esetében volt, de ez eredmény inkább ered a 

kis számok törvényéből. 

 

34. Táblázat: Válaszadók megoszlása családi állapot szerint 

Családi állapot 
Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Egyedülálló 78 35,14 109 56,19 187 44,95 

Házas 31 13,96 26 13,40 57 13,70 

Tartós 

kapcsolatban 
113 50,90 59 30,41 172 41,35 

Összesen 222 100,00 194 100,00 416 100,00 

 

Ahogy az egy elsősorban fiatalokból álló mintára jellemző, a házasságban élők száma igen 

alacsony, mindkét országban gyakorlatilag megegyező mértékben közel 14 %. Ami két 

ország esetében jelentősebben különbözik az a tartós kapcsolatban élők száma, amely 

Magyarország esetében majdnem 60 %-kal magasabb, mint Szlovákiában. Értelemszerűen 

a két ország tekintetében fordított aránnyal kisebb az egyedülállók aránya. 

 

35. Táblázat: Válaszadók megoszlása eltartott gyermekek száma szerint 
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Eltartott 

gyermekek száma 

Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

0 170 88,08 187 90,78 357 89,47 

1 11 5,70 10 4,85 21 5,26 

2 és több 12 6,22 9 4,37 21 5,26 

Összesen 193 100,00 206 100,00 399 100,00 

 

Mivel a kérdőív a fiatalokat célozta meg az is várható volt, hogy sokan lesznek 

gyermektelenek. A várakozás beigazolódott, ebbe a csoportba tartozó válaszadók aránya 

mindkét ország esetében a megkérdezettek kilenc tizedét teszik ki. A gyermeket nevelők 

aránya a két ország esetében megközelítően azonos, enyhe többségben a magyarországi 

megkérdezettek vannak.  

 

36.  Táblázat: Válaszadók megoszlása a legmagasabb iskolai végzettség 

szerint 

Legmagasabb 

iskolai végzettség 

Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Érettségi 133 66,17 103 50,00 236 57,99 

Felsőfokú 68 33,83 103 50,00 171 42,01 

Összesen 201 100,00 206 100,00 407 100,00 

 

Ami az iskolázottságot illeti, a Duna északi partján a válaszadók iskolai végzettsége 

magasabb. Nehéz meghatározni, hogy ez minek köszönhető, ugyanis a különbség Szlovákia 

javára 32 %-os. A kérdésre talán az adhat magyarázatot, hogy Szlovákiában a 

baccalaureusi végzettség eléréséhez három évet kell abszolválni a felsőoktatási 

intézményekben, ami után az abszolvens jogosult egy akadémiai titulusra. Magyarország 

esetében a főiskolai végzettség közelebb áll az egyetemi végzettséghez. Ezt a rangot elért 

végzősök azonban általában folytatni szokták tanulmányaikat a mesterszakokon. Úgy 

érezzük, hogy a különbség annak a számlájára írható, hogy a főiskolai-egyetemi 

végzettséget a két országban bizonyos különbségekkel értelmezték. 

 

37. Táblázat: Válaszadók megoszlása jelenlegi pozíciójuk szerint 

Nem dolgozik, 

mert „főállásban“ 

Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Felsőoktatásban 112 66,27 141 87,58 253 76,67 
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nappali tagozatos 

hallgató 

Felsőoktatásban 

levelező tagozatos 

hallgató 

57 33,73 20 12,42 77 23,33 

Összesen 169 100,00 161 100,00 330 100,00 

 

A kérdés válaszaiból azt tudhatjuk meg, hogy Szlovákiában szignifikánsabb több a nappali 

tagozatos egyetemi hallgató, méghozzá több mint 32 %-al. Ennek oka nagy valószínűséggel 

abban rejlik, hogy a két országban mások az oktatással kapcsolatos törvények, és 

egyáltalán a hagyományok. Szlovákiában „igazi” hallgatónak csak a nappali tagozatos 

számít, csak ők jogosultak állami támogatásra. Magyarországon e két státusz jogilag 

közelebb áll egymáshoz. 

 

38.  Táblázat: Válaszadók megoszlása aszerint, hogy hallgatói státuszuk 

mellett dolgoznak-e vagy sem? 

Hallgatói státusza 

mellett… 

Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Dolgozik 139 66,19 123 69,10 262 67,53 

Dolgozik, de jobb 

állást keres 
29 13,81 23 12,92 52 13,40 

Dolgozik, de már 

szóltak, hogy 

keressen állást 

1 0,48 3 1,69 4 1,03 

Dolgozik, de 

leépítésekre 

számít 

0 0,00 4 2,25 4 1,03 

Dolgozik, de nem 

a végzettségének 

megfelelő munkát 

végez 

41 19,52 25 14,04 66 17,01 

Összesen 210 100,00 178 100,00 388 100,00 

 

Abszolút számokat tekintve Magyarországon a fiatalok közül többen dolgoznak. A 

legnagyobb különbséget a „Dolgozik, de nem a végzettségének megfelelő munkát végez” 

válasz esetében látjuk, de a különbség nem túlzottan nagy, 28 %-os. További két esetben 
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ugyan arányait tekintve nagyobbak a különbségek, de nagyon kis előfordulásról van szó. A 

legfontosabb válasz, a „Dolgozik” esetében a Duna déli partjáról származó válaszadók 

csupán alig több mint 4 %-kal maradtak el az északi part megkérdezetteitől. 

 

39. Táblázat: Válaszadók megoszlása aszerint, hogy ha hallgatói státusza 

mellett dolgozik, melyik foglalkoztatási formában dolgozik? 

Hallgatói státusza 

mellett melyik 

foglalkoztatási 

formában dolgozik 

Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Részmunkaidő 25 13,30 31 16,23 56 14,78 

Távmunka 3 1,60 5 2,62 8 2,11 

Rövidített 

munkahét 
0 0,00 15 7,85 15 3,96 

Normális (8 órás) 

munka 
60 31,91 22 11,52 82 21,64 

Rövidített 

munkanap 
0 0,00 1 0,52 1 0,26 

Rugalmas 

munkaidő 
35 18,62 33 17,28 68 17,94 

Másmilyen 

rugalmas (vagyis 

atipikus) formában 

13 6,91 11 5,76 24 6,33 

Nem dolgozik 52 27,66 73 38,22 125 32,98 

Összesen 188 100,00 191 100,00 379 100,00 

 

A 7. kérdés adatai az első ránézésre talán meglepő válaszokat tartalmaznak, ugyanis nagy 

arányban szerepelnek az atipikus foglalkoztatási formák – 78,36 %-ban. Ugyanakkor nem 

szabad megfeledkezni arról, hogy fiatalokról, illetve a felsőoktatási képzésben résztvevő 

válaszadókról van szó. Ami mégis érdekes, hogy Magyarországon közel háromszor többen 

vállalnak normális 8 órás munkát. Mélyebb elemzés után azonban megtudjuk, hogy nappali 

tagozatos hallgatók közül csupán négyen, a levelező képzésben résztvevők közül pedig 36-

an vállalnak ilyen munkát. A maradék megkérdezett nem felsőoktatási hallgató. Nagyobb 

különbségek vannak még a rövidített munkahetet illetően. Amíg Szlovákiában 15-en, 7,85 

%-ban vállalnak munkát ebben a formában, addig Magyarországon senki sem. A többi 

foglalkoztatási formát tekintve kicsik a különbségek. Ami talán még említésre méltó, hogy a 
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szlovákiai egyetemi hallgatók több mint egyharmaddal nagyobb arányban nem dolgoznak. 

Ezeket a számokat érdemes a 12. és a 13. kérdésre adott válaszokkal összehasonlítani. 

 

40. Táblázat: Válaszadók megoszlása aszerint, hogy mekkora az egész 

család havi átlagjövedelme 

A család havi 

átlagjövedelme 

Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Nincs keresete 14 9,15 26 13,27 40 11,46 

350 – 500 € (98 

000 Ft – 150 000 

Ft) 

28 18,30 14 7,14 42 12,03 

501 – 700 € (150 

001 Ft – 210 000 

Ft) 

33 21,57 36 18,37 69 19,77 

701 – 900 € (210 

001 Ft – 270 000 

ft) 

27 17,65 31 15,82 58 16,62 

901 – 1200 € (270 

001 Ft – 360 000 

Ft) 

21 13,73 49 25,00 70 20,06 

1200 € felett (360 

000 Ft felett) 
30 19,61 40 20,41 70 20,06 

Összesen 153 100,00 196 100,00 349 100,00 

 

A 40. Táblázat adatait annyiban lehet bizonytalannak tekinteni, hogy két devizanemben 

számol, illetve ismert az is, hogy napjainkban csak elég nagy a devizapiaci volatilitás. Mivel 

2012-től folyamatosan gyengül a forint, talán nem meglepő, hogy az alacsonyabban bevételi 

sávokban – a „Nincs keresete” kategória kivételével – a magyarországi válaszadók vannak 

túlsúlyban, ami a jövedelemsávok emelkedésével arányban csökken. A különbség a „350 – 

500 € (98 000 Ft – 150 000 Ft)” sáv esetében mintegy két és fél szeres, a kiegyenlítődés a 

harmadik és a negyedik sáv között megy végbe. A magyarországi sávok módusza a 

harmadik, a szlovákiaiké az ötödik sáv. Említésre méltó tény, hogy a legkiegyenlítettebb 

jövedelmi szint éppen a legmagasabb, ahol a magyar szám a szlovák érték 96 %-át éri el. 

 

41.  Táblázat: Válaszadók megoszlása lakhelyük szerint 

Lakhely Magyarország Szlovákia Összesen 



96 

 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Falu 32 16,16 89 43,84 121 30,17 

Város 166 83,84 114 56,16 280 69,83 

Összesen 198 100,00 203 100,00 401 100,00 

 

A 41. Táblázatba foglalt 10. kérdés és jelentős különbségeket mutat a két ország válaszadói 

között. Szlovákiában lényegesen több faluban lakótól kaptunk választ, az arányuk 1:2,7-hez 

viszonyul a magyarországi faluban lakó válaszadókhoz képest. Ebből kifolyólag a 

magyarországi megkérdezettek esetében a városi származás dominál, mégpedig 1:1,5 

arányban. 

 

Információk a munka-formákról 

A 42. Táblázat számai mindent egybevetve a kiegyenlítettek közé tartoznak. A két ország 

válaszadói megközelítőleg azonos mértékben ismerik, illetve nem ismerik az atipikus munka 

fogalmát. A kisebb eltérés Magyarország javára szól. 

 

42.  Táblázat: Válaszadók megoszlása aszerint, hogy hallottak-e már az 

atipikus foglalkozásról? 

Hallott már az 

atipikus 

foglalkozásról? 

Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Igen 164 84,97 164 81,59 328 83,25 

Nem 29 15,03 37 18,41 66 16,75 

Összesen 193 100,00 201 100,00 394 100,00 
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43.  Táblázat: Válaszadók véleménynek a megoszlása aszerint, hogy növeli, vagy csökkenti annak az esélyét, hogy később 

teljes munkaidős „normális“ állásba kerülhet, ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy nem tipikus munkát az alábbiak 

közül? 

Foglalkoztatási formák 
Csökkenti a „normális“ 
állás megszerzésének 
esélyét 

Nem csökkenti, de 
nem is növeli az 
esélyét 

Növeli a „normális“ 
állás megszerzésének 
esélyét 

Összese
n 

Alkalmi munka, napszám 
vállalása (alkalmi) 

Gyakoriság 
Magyarország  

28 112 39 179 

% 15,64 62,57 21,79 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

43 111 46 200 

% 21,50 55,50 23,00 100,00 

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) 
munka vállalása 

Gyakoriság 
Magyarország  

17 66 97 180 

% 9,44 36,67 53,89 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

29 68 101 198 

% 14,65 34,34 51,01 100,00 

Egy szezonra szóló 
munka-megbízás 
vállalása 

Gyakoriság 
Magyarország  

20 81 84 185 

% 10,81 43,78 45,41 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

29 110 58 197 

% 14,72 55,84 29,44 100,00 

Otthon végzett munka 
vállalása, távmunka 

Gyakoriság 
Magyarország  

29 108 48 185 

% 15,68 58,38 25,95 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

34 106 54 194 

% 17,53 54,64 27,84 100,00 
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44. Táblázat: Válaszadók véleménynek a megoszlása aszerint, hogy növeli, vagy csökkenti annak az esélyét, hogy később 

teljes munkaidős „normális“ állásba kerülhet, ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy nem tipikus munkát az alábbiak 

közül? 

Foglalkoztatási formák 
Csökkenti a „normális“ 
állás megszerzésének 
esélyét 

Nem csökkenti, de 
nem is növeli az 
esélyét 

Növeli a „normális“ 
állás megszerzésének 
esélyét 

Összese
n 

Munkaerő-kölcsönző 
vállalattal szerződéskötés 

Gyakoriság 
Magyarország  

20 77 75 172 

% 11,63 44,77 43,60 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

44 74 79 197 

% 22,34 37,56 40,10 100,00 

Ügynöki munka vállalása 
egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal 

Gyakoriság 
Magyarország  

34 73 72 179 

% 18,99 40,78 40,22 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

26 90 83 199 

% 13,07 45,23 41,71 100,00 

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel 

Gyakoriság 
Magyarország  

26 79 72 177 

% 14,69 44,63 40,68 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

70 94 36 200 

% 35,00 47,00 18,00 100,00 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

Gyakoriság 
Magyarország  

14 77 84 175 

% 8,00 44,00 48,00 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

14 81 101 196 

% 7,14 41,33 51,53 100,00 

Összesen  

Gyakoriság 
Magyarország  

188 673 571 1432 

% 13,13 47,00 39,87 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

289 734 558 1581 

% 18,28 46,43 35,29 100,00 
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Ha sorrendet kellene kialakítani a 43-44. Táblázatok három válasza között, az a 

következőképpen nézne ki: 1. Nem csökkenti, de nem is növeli az esélyét; 2. Növeli a 

„normális“ állás megszerzésének esélyét; 3. Csökkenti a „normális“ állás megszerzésének 

esélyét. Mindebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a válaszadók az atipikus 

foglalkoztatási formákat a későbbi karrier szempontjából nem tekintik túlságosan 

perspektivikus elhelyezkedési lehetőségnek, habár azért éreznek bizonyos bizalmat ezen 

munkavállalási formák iránt, hiszen a „Növeli a „normális“ állás megszerzésének esélyét” 

kategória kétszer gyakoribb, mint a „Csökkenti a „normális“ állás megszerzésének esélyét” 

kategória. Hangsúlyozni kell, hogy a „Növeli a „normális“ állás megszerzésének esélyét” 

kategóriában jelentős a szórás. Az átlag ugyan 35 % körül van, ellenben a „Részidős (napi 8 

óránál rövidebb munkaidejű) munka vállalása” mindkét országban, illetve a „Munkaügyi 

Központ által szervezett képzésen való részvétel” Szlovákiában abszolút első helyen áll. A 

„Egy szezonra szóló munka-megbízás vállalása” és a „Munkaügyi Központ által szervezett 

képzésen való részvétel” Magyarországon a relatív első, a „Ügynöki munka vállalása egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal” foglalkoztatási mód pedig Szlovákiában érte el a relatív első 

helyet. A válaszadók Szlovákiában a legnegatívabb véleménnyel a „Közfoglalkoztatásban 

való részvétel” variánsról voltak, Magyarországon viszont az „Otthon végzett munka 

vállalása, távmunka” kategóriában bíznak a legkevésbé. A válaszadók ugyan kételkednek a 

hasznosságában, de ezt legkevésbé mégis mind Magyarországon, mind pedig Szlovákiában 

a „Munkaügyi Központ által szervezett képzésen való részvétel” foglakoztatási fajta 

esettében érzik. 

 Érdekes lehet megvizsgálni még azt is, milyen különbségek vannak az egyes 

kategóriák között, legalább a szélső értékeket figyelembe véve. A „Csökkenti a „normális“ 

állás megszerzésének esélyét” kategória esetében a legnagyobb különbség a két ország 

válaszadóinak a véleménye között a „Közfoglalkoztatásban való részvétel” esetében volt, 

mégpedig 20,31 %. A legkisebb különbséget a „Munkaügyi Központ által szervezett 

képzésen való részvétel” foglalkoztatási forma esetében láttuk, csupán csak 0,86 %-ot. Az 

átlagos különbség ebben a kategóriában 6,83 %. A következő kategória esetében – „Nem 

csökkenti, de nem is növeli az esélyét” – a legnagyobb különbséget az „Egy szezonra szóló 

munka-megbízás vállalása”munkaformánál látjuk, mégpedig 12,60 %-ot. A legkisebb 

különbség a magyarországi és a szlovákiai válaszadók véleménye között a „Részidős (napi 

8 óránál rövidebb munkaidejű) munka vállalása” foglalkozatási formánál látjuk, pontosan 

2,33 %-ot. Az átlagos különbség itt 5,24 %. Az utolsó, „Növeli a „normális“ állás 

megszerzésének esélyét” kategóriában, a következő tényeket látjuk: A legnagyobb 

különbség a Duna északi és déli partja mentén élő megkérdezettek között a 

„Közfoglalkoztatásban való részvétel” foglalkoztatási forma esetében látható, az érték 
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egészen 22,68 %. A legkisebb különbséget az „Alkalmi munka, napszám vállalása (alkalmi)” 

foglalkoztatási forma esetében mértük, mégpedig 1,21 %-ot. Az átlagos különbség 6,64 %. 
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45.  Táblázat: Válaszadók véleménynek a megoszlása a foglalkoztatási formákkal való elvárásaikkal kapcsolatban 

Foglalkoztatási formák 
Nem fogadnám el, 
nekem „normális“ állás 
kell 

Átmeneti 
megoldásként 
elfogadnám 

Hosszú távra, akár 
több évre is 
elfogadnám 

Összese
n 

Alkalmi munka, napszám 

Gyakoriság 
Magyarország  

28 112 39 179 

% 15,64 62,57 21,79 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

62 128 12 202 

% 30,69 63,37 5,94 100,00 

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) 
munka 

Gyakoriság 
Magyarország  

17 66 97 180 

% 9,44 36,67 53,89 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

28 133 39 200 

% 14,00 66,50 19,50 100,00 

Egy-egy szezonra szóló 
munka-megbízás 

Gyakoriság 
Magyarország  

20 81 84 185 

% 10,81 43,78 45,41 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

39 141 21 201 

% 19,40 70,15 10,45 100,00 

Otthon végzett munka, 
távmunka 

Gyakoriság 
Magyarország  

29 108 48 185 

% 15,68 58,38 25,95 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

35 96 68 199 

% 17,59 48,24 34,17 100,00 

Munkaerő-kölcsönző 
vállalat által kiközvetített 
munka 

Gyakoriság 
Magyarország  

20 77 75 172 

% 11,63 44,77 43,60 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

76 85 40 201 

% 37,81 42,29 19,90 100,00 
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46. Táblázat: Válaszadók véleménynek a megoszlása a foglalkoztatási formákkal való elvárásaikkal kapcsolatban 

Foglalkoztatási formák 
Nem fogadnám el, 
nekem „normális“ állás 
kell 

Átmeneti 
megoldásként 
elfogadnám 

Hosszú távra, akár 
több évre is 
elfogadnám 

Összese
n 

Át lehessen belőle lépni 
egy „normális” állásba 

Gyakoriság 
Magyarország  

34 73 72 179 

% 18,99 40,78 40,22 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

23 67 109 199 

% 11,56 33,67 54,77 100,00 

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel 

Gyakoriság 
Magyarország  

26 79 72 177 

% 14,69 44,63 40,68 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

23 67 109 199 

% 11,56 33,67 54,77 100,00 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

Gyakoriság 
Magyarország  

14 77 84 175 

% 8,00 44,00 48,00 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

61 116 24 201 

% 30,35 57,71 11,94 100,00 

Kölcsönzött munkaerő 

Gyakoriság 
Magyarország  

66 91 18 175 

% 37,71 52,00 10,29 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

96 83 22 201 

% 47,76 41,29 10,95 100,00 

Összesen  

Gyakoriság 
Magyarország  

400 862 348 1610 

% 24,84 53,54 21,61 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

443 916 444 1803 

% 24,57 50,80 24,63 100,00 
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A 45-46.Táblázatok számai alapján ki lehet jelenteni, hogy a magyar válaszadók leginkább a 

„Részidős (napi 8 óránál rövidebb munkaidejű) munka” foglakoztatási formát tudják 

elképzelni hosszabb távú munkaként. A szlovákiai illetőségű megkérdezettek egyforma 

mértékben érzik ezt az „Át lehessen belőle lépni egy „normális” állásba” és a 

„Közfoglalkoztatásban való részvétel” variánsok esetében. Mindhárom említett foglakoztatási 

forma egyben abszolút többséget is élvez. Ellenkező a vélekedés Szlovákia esetében az 

„Kölcsönzött munkaerő”, ami úgyszintén igaz a Duna déli partján is. A „Nem fogadnám el, 

nekem „normális“ állás kell” kategóriában a relatíve legkevésbé elutasított válasz 

Magyarországon a „Munkaügyi Központ által szervezett képzésen való részvétel”, 

Szlovákiában pedig az azonos százalékos aránnyal bíró „Át lehessen belőle lépni egy 

„normális” állásba” és a „Közfoglalkoztatásban való részvétel” foglalkoztatási formák. A 

„Nem fogadnám el, nekem „normális“ állás kell” kategóriában a legkisebb mért különbség a 

két ország válaszadói között az „Otthon végzett munka, távmunka” foglalkoztatási formában 

volt – 1,97 %, a legnagyobb a „Munkaerő-kölcsönző vállalat által kiközvetített munka” 

foglakoztatási formában, mégpedig 26,18 %. Az átlagos különbség 9,38 %. Az „Átmeneti 

megoldásként elfogadnám” kategória hasonló értékei: Legnagyobb különbség: „Részidős 

(napi 8 óránál rövidebb munkaidejű) munka” – 29,83 %; legkisebb különbség: „Alkalmi 

munka, napszám” – 0,8 %; átlagos különbség – 12,46 %. Végül nézzük meg az utolsó, a 

„Hosszú távra, akár több évre is elfogadnám” kategória értékeit: Legnagyobb különbség: 

„Munkaügyi Központ által szervezett képzésen való részvétel” – 36,6 %; legkisebb 

különbség: „Kölcsönzött munkaerő” – 0,66 %; átlagos különbség – 20,28 %. 
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47. Táblázat: Válaszadók véleménynek a megoszlása aszerint, hogy az emberek általában miért vállalják, hogy „nem 

normális“ állásban dolgozzanak? 

Nem normális foglalkoztatási formák 
Mert nincs más 
lehetőségük 

Mert annak is 
vannak előnyei 

Szerintem nem 
vállalják 

Összese
n 

Alkalmi munka, napszám 

Gyakoriság 
Magyarország  

146 31 6 183 

% 79,78 16,94 3,28 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

129 67 7 203 

% 63,55 33,00 3,45 100,00 

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) 
munka 

Gyakoriság 
Magyarország  

60 118 4 182 

% 32,97 64,84 2,20 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

76 117 9 202 

% 37,62 57,92 4,46 100,00 

Egy-egy szezonra szóló 
munka-megbízás 

Gyakoriság 
Magyarország  

84 88 7 179 

% 46,93 49,16 3,91 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

70 107 21 198 

% 35,35 54,04 10,61 100,00 

Otthon végzett munka, 
távmunka 

Gyakoriság 
Magyarország  

45 128 8 181 

% 24,86 70,72 4,42 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

61 119 18 198 

% 30,81 60,10 9,09 100,00 

Munkaerő-kölcsönző 
vállalat által kiközvetített 
munka 

Gyakoriság 
Magyarország  

103 66 10 179 

% 57,54 36,87 5,59 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

107 70 21 198 

% 54,04 35,35 10,61 100,00 

 



6-105 

 

 

48. Táblázat: Válaszadók véleménynek a megoszlása aszerint, hogy az emberek általában miért vállalják, hogy „nem 

normális“ állásban dolgozzanak? 

Nem normális foglalkoztatási formák 
Mert nincs más 
lehetőségük 

Mert annak is 
vannak előnyei 

Szerintem nem 
vállalják 

Összese
n 

Át lehessen belőle lépni 
egy „normális” állásba 

Gyakoriság 
Magyarország  

28 138 10 176 

% 15,91 78,41 5,68 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

59 115 21 195 

% 30,26 58,97 10,77 100,00 

Ügynöki munka egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal 

Gyakoriság 
Magyarország  

55 103 19 177 

% 31,07 58,19 10,73 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

62 111 23 196 

% 31,63 56,63 11,73 100,00 

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel 

Gyakoriság 
Magyarország  

91 68 17 176 

% 51,70 38,64 9,66 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

88 62 44 194 

% 45,36 31,96 22,68 100,00 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

Gyakoriság 
Magyarország  

90 72 13 175 

% 51,43 41,14 7,43 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

86 78 30 194 

% 44,33 40,21 15,46 100,00 

Összesen  

Gyakoriság 
Magyarország  

702 812 94 1608 

% 43,66 50,50 5,85 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

738 846 194 1778 

% 41,51 47,58 10,91 100,00 
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A 47-48. Táblázatok számait vizsgálva azt ismerjük meg, hogy a megkérdezettek hogyan is 

értékelik a felsorolt foglalkoztatási formákat. Azok a foglalkoztatási formák a 

legnépszerűbbek, amelyek a „Mert annak is vannak előnyei” kategóriában a legmagasabb 

értékeket kapták. A válaszadók abszolút többsége mind Magyarországon, mind 

Szlovákiában az „Otthon végzett munka, távmunka”, a „Részidős (napi 8 óránál rövidebb 

munkaidejű) munka”, az „Át lehessen belőle lépni egy „normális” állásba” és az „Ügynöki 

munka egyéni vállalkozói igazolvánnyal” esetében gondolják így. Csak Szlovákiában érte el 

az abszolút többséget az „Egy-egy szezonra szóló munka-megbízás” foglakoztatási forma. A 

magyar válaszadók a legkevesebb érzik úgy, hogy előnye az „Alkalmi munka, napszám” 

foglakoztatási formának van. A szlovákiai megkérdezettek szerint ez leginkább a 

„Közfoglalkoztatásban való részvétel” foglalkoztatási formára érvényes. 

 Az, hogy a foglakoztatási formát csak kényszerből vállalják, „Mert nincs más 

lehetőségük” a munkavállalóknak, abszolút mértékben az „Alkalmi munka, napszám” 

foglalkoztatási forma esetében fordult egyszerre a két ország válaszadóinál. Valamivel 

kisebb, de a megkérdezettek még mindig abszolút többsége a „Munkaerő-kölcsönző vállalat 

által kiközvetített munka” foglalkoztatási formáról gondolkodik így. Csak Magyarországon 

még a „Közfoglalkoztatásban való részvétel” igen népszerűtlen. Ebből szemszögből nézve 

Magyarországon és egyben Szlovákiában legkevésbé népszerűtlen a „Át lehessen belőle 

lépni egy „normális” állásba” foglalkoztatási forma, pontosabban az a foglalkoztatási forma, 

amely ezt lehetővé teszi. Legvégül a „Szerintem nem vállalják” kategóriáról azt kell tudni, 

hogy a megkérdezettek általában ritkán jelölték válaszként. Még a legszámosabb esetben is 

csupán kevesebb mind negyedannyi szlovákiai illetőségű mondta, hogy 

„Közfoglalkoztatásban való részvétel” ritkán vállalják. A legkisebb előfordulás, amely a 

valóban csekély 3,45 %-ot éri csak el, az „Alkalmi munka, napszám” foglalkoztatási forma 

esetén fordult elő. Magyarországon a legtöbb válasz a „Ügynöki munka egyéni vállalkozói 

igazolvánnyal”, a legkevesebb a „Részidős (napi 8 óránál rövidebb munkaidejű) munka” 

foglalkoztatási formával kapcsolatban érkezett. 

 

 

49. Táblázat: Válaszadók megoszlása aszerint, hogy melyik foglalkoztatási 

formát tartják a legmegfelelőbbnek a munka és magánélet 

összehangolásához a saját életükben? 

Legjobb munka 
Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Részmunkaidő 9 4,50 17 8,37 26 6,45% 

Távmunka 9 4,50 13 6,40 22 5,46 
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Rövidített 

munkahét 
16 8,00 13 6,40 29 7,20 

Rövidített 

munkanap 
9 4,50 17 8,37 26 6,45 

Rugalmas 

munkaidő 
151 75,50 121 59,61 272 67,49 

Egyik sem 6 3,00 22 10,84 28 6,95 

Összesen 200 100,00 203 100,00 403 100,00 

 

A 49. Táblázat adata azt mutatják, hogy a rugalmas munkaidő mindkét ország esetében 

abszolút a legnépszerűbb, habár a magyarországi fiataloknál ez az arány markánsabb. A 

többi munkavállalási forma legfeljebb a „futottak még” kategóriába tartoznak. Az tény, hogy 

a válaszadók véleménye kisebb-nagyobb mérték eltér, ellenben előfordulásuk kicsi. A 

legnagyobb különbség az „Egyik sem” válasz esetében van 1:3,6 arányban a szlovákiaiak 

javára, a legkisebb 1:1,25 a „Rövidített munkahét” válasz a magyar honosságú 

megkérdezettek javára. 

 

50.  Táblázat: Válaszadók megoszlása az alapján, hogy vállalnának-e nem 

normális (atipikus) foglalkoztatási formát a határon túl fekvő 

országokban (szomszédos országokban)? 

Vállalna-e nem 

normális 

foglalkoztatási 

formát a határon 

túl 

Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Igen 101 51,79 143 71,86 244 61,93 

Nem 94 48,21 56 28,14 150 38,07 

Összesen 195 100,00 199 100,00 394 100,00 

 

Az 50. Táblázat számait elemezve kijelenthető, hogy a szlovákiai válaszadók mobilisabbak, 

közel 39 %-kal nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy szomszédos országba is 

ingázzanak. A különbséget azt talán mégis tompíthatja, hogy mivel magyar határtól nem 

túlságosan távol eső a szlovákiaikat kerestek meg, akik közül feltehetőleg sokan ismerhetik 

a magyar nyelvet, így az ő esetükben a „külföld” könnyen jelenthet első sorban 

Magyarországot, ahol nem kell nyelvi korlátoktól tartaniuk. A nyelvi akadály a magyarországi 

honosságú válaszadók esetében viszont mindig jelen van. 
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51. Táblázat: Válaszadók véleménynek a megoszlása a munkáról való elvárásokkal kapcsolatban 

Elvárások a munkáról 1 2 3 4 5 
Összese
n 

Karrierlehetőség 

Gyakoriság 
Magyarország  

5 13 41 50 71 180 

% 2,78 7,22 22,78 27,78 39,44 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

12 9 41 49 88 199 

% 6,03 4,52 20,60 24,62 44,22 100,00 

Megfelelő fizetés 

Gyakoriság 
Magyarország  

4 7 14 37 117 179 

% 2,23 3,91 7,82 20,67 65,36 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

9 7 24 34 126 200 

% 4,50 3,50 12,00 17,00 63,00 100,00 

Jó munkahelyi légkör 

Gyakoriság 
Magyarország  

1 9 16 66 86 178 

% 0,56 5,06 8,99 37,08 48,31 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

7 10 24 61 95 197 

% 3,55 5,08 12,18 30,96 48,22 100,00 

A család és a munka 
megfelelő 
összehangolása 

Gyakoriság 
Magyarország  

6 3 30 32 107 178 

% 3,37 1,69 16,85 17,98 60,11 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

10 12 50 50 75 197 

% 5,08 6,09 25,38 25,38 38,07 100,00 

A munka és a szabadidő 
(sport, szórakozás) 
összehangolása 

Gyakoriság 
Magyarország  

4 17 46 54 59 180 

% 2,22 9,44 25,56 30,00 32,78 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

7 23 67 46 55 198 

% 3,54 11,62 33,84 23,23 27,78 100,00 

A munka és a tanulás 
összehangolása 

Gyakoriság 
Magyarország  

2 11 27 60 78 178 

% 1,12 6,18 15,17 33,71 43,82 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

1 16 55 63 54 189 

% 0,53 8,47 29,10 33,33 28,57 100,00 
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52.  Táblázat: Válaszadók véleménynek a megoszlása a munkáról való elvárásokkal kapcsolatban 

Elvárások a munkáról 1 2 3 4 5 
Összese
n 

Megfelelő 
munkakörülmények 

Gyakoriság 
Magyarország  

2 5 18 62 92 179 

% 1,12 2,79 10,06 34,64 51,40 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

2 17 47 60 71 197 

% 1,02 8,63 23,86 30,46 36,04 100,00 

Érdekes és tartalmas 
munkalehetőség 

Gyakoriság 
Magyarország  

2 6 28 75 66 177 

% 1,13 3,39 15,82 42,37 37,29 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

5 20 47 51 74 197 

% 2,54 10,15 23,86 25,89 37,56 100,00 

Szakmai fejlődési 
lehetőség 

Gyakoriság 
Magyarország  

2 3 21 54 99 179 

% 1,12 1,68 11,73 30,17 55,31 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

2 12 32 57 94 197 

% 1,02 6,09 16,24 28,93 47,72 100,00 

Át lehessen lépni belőle 
egy „normális“ állásba 

Gyakoriság 
Magyarország  

3 4 25 36 109 177 

% 1,69 2,26 14,12 20,34 61,58 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

7 14 48 47 81 197 

% 3,55 7,11 24,37 23,86 41,12 100,00 

Egyéb: 
.............................. 

Gyakoriság 
Magyarország  

5 0 8 8 8 29 

% 17,24 0,00 27,59 27,59 27,59 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

1 3 10 5 10 29 

% 3,45 10,34 34,48 17,24 34,48 100,00 

Összesen  

Gyakoriság 
Magyarország  

36 78 274 534 892 1814 

% 1,98 4,30 15,10 29,44 49,17 100,00 

Gyakoriság 
Szlovákia  

63 143 445 523 823 1997 

% 3,15 7,16 22,28 26,19 41,21 100,00 
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53.  Táblázat: Válaszadók véleménynek a megoszlása a munkáról való elvárásokkal kapcsolatban – az „egyéb” kategória 

értékelése – Magyarország  

1 2 3 4 5 

*  feladat és fizetés aránya 

megfelelő legyen 

* Rugalmas munkaidő, 

teljesítményarányos 

fizetés 

*                      *                              *                    *                              

*  Kevés munka, sok pénz, 

közel 

Stresszmentes 

környezet,  

 

Bér a legfontosabb 

*  Megbecsülés                    *                              jól fizessen 

*  karrierlehetőség, szakmai 

fejlődés, elfogadható 

fizetés 

Bérarányos fizetés, 

bérarányos munka 

                   *                              

  jól fizessen korrekt munkabér,  néha 

  modern legyen                    *                              * 

  *                    *                              * 

  * Élvezni tudja a munkát 

még ha fárasztó is, 

hasznosnak tartsanak. 

 

Megjegyzés: a „*„ jel azt jelenti, hogy a válaszadó az „egyéb …..” választ bejelölte, ellenben a válaszát nem konkretizálta. A megjegyzéseket 

változtatás nélkül közöljük. 
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54. Táblázat: Válaszadók véleménynek a megoszlása a munkáról való elvárásokkal kapcsolatban – az „egyéb” kategória 

értékelése – Szlovákia  

1 2 3 4 5 

jo fizetes, jo 

munkafeltetelek 
* 

jó fizetés allando munkaidos 

foglalkoztas legyen 
* 

 * legyen ertekelhetö fizetes                    *                              * 

 *                      *                                                 *                              legyen jó 

 
 

                     *                              rugalmas munkaido, jo 

fizetes 
* 

  megfelelo bér benefity * 

                       *                               nagyok 

  

* 

 megfelelo berezes, 

megfelelo legkor, es nem 

ingazas 

  *  legyen korrekt  

  *                          *                              

    rugalmasság, megfelelő 

fizetés 

    Kolektíva 

    Kolektíva 

Megjegyzés: a „*„ jel azt jelenti, hogy a válaszadó az „egyéb …..” választ bejelölte, ellenben a válaszát nem konkretizálta. A megjegyzéseket 

változtatás nélkül közöljük. 
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55.  Táblázat: Válaszadók véleménynek a megoszlása a munkáról való elvárásokkal kapcsolatban – az „egyéb” kategória 

értékelése – az ország megadása nélkül  

1 2 3 4 5 

    * 

Megjegyzés: a „*„ jel azt jelenti, hogy a válaszadó az „egyéb …..” választ bejelölte, ellenben a válaszát nem konkretizálta. A megjegyzéseket 

változtatás nélkül közöljük. 
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Az 51-55. Táblázatokból azt tudjuk meg, hogy a magyarországi fiatalok első sorban a megfelelő 

fizetést tartják az ideális állás ismérvének. Nagyon hasonlóan gondolkodnak a szlovákiai 

megkérdezettek is, de valamivel kisebb mértékben. Talán meg lehet jegyezni, hogy még az egyéb 

válaszok estében is több alkalommal tüntették fel a jó fizetést. A magyarországiak esetében az 

ötfokozatú skálán a bér és fizetés mellett úgyszintén abszolút előnyt élvez még sorrendben a „Át 

lehessen lépni belőle egy „normális“ állásba”, majd „A család és a munka megfelelő 

összehangolása”, a „Szakmai fejlődési lehetőség” és végül a „Megfelelő munkakörülmények” 

válaszok. Az ötpontos válaszok között a legkevesebb alkalommal jelölték be a „A munka és a 

szabadidő (sport, szórakozás) összehangolása” lehetőséget. Az egypontos válaszok között is a 

legkevésbé fontos válasz a „Jó munkahelyi légkör”, amely alig kapott fél pontnál többet. 

A szlovákiai lakhellyel rendelkezők esetében a válaszok valamelyest kiegyenlítettebbek voltak. Az 

ötpontos válaszok közül abszolút többségben csupán a már említett „Megfelelő fizetés” került. A 

második legfontosabb válasz a „Jó munkahelyi légkör”. A legkevesebb ötpontos választ a „A 

munka és a szabadidő (sport, szórakozás) összehangolása” elvárás kapta. A legkevésbé 

fontosnak tartott elvárás „A munka és a tanulás összehangolása”, amely úgyszintén alig több mint 

félszázaléknyi pontot kapott. 

Az ötpontos kategóriában a legkisebb különbség a két ország fiataljainak véleménye között a „Jó 

munkahelyi légkör” elvárás esetében volt, de meg kell jegyezni, hogy hasonlóan elenyésző a 

„Érdekes és tartalmas munkalehetőség” elvárás esetében is. A legnagyobb eltérést „A család és a 

munka megfelelő összehangolása” elvárás esetében van, pontosan 22,04 %. 

 

 

56.  Táblázat: Válaszadók megoszlása az alapján, hogy véleményük szerint 

segítené-e az atipikus foglalkoztatási forma a válságból való kilábalást az 

ország számára? 

Segítené-e az 

atipikus 

foglalkoztatási 

forma a válságból 

való kilábalást 

Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Teljes mértékben 24 12,83 16 8,00 40 10,34 

Részben 133 71,12 163 81,50 296 76,49 

Nem  30 16,04 21 10,50 51 13,18 

Összesen 187 100,00 200 100,00 387 100,00 

 

Az 56. Táblázatban olyan kérdések fordultak elő, amelyre akár szögesen eltérő válaszokat is 

lehetett várni. Mégsem ez történt. A két ország válaszadói nagyon hasonló arányban választottak 
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a három lehetőségből. Az is érdekes, hogy miként alakult az egyes válaszok aránya. Az, hogy a 

megkérdezettek csak mintegy tizede gondolta mind Magyarországon mind pedig Szlovákiában, az 

atipikus foglalkozási formák hatékonyan segítik a kilábalást a jelenlegi gazdasági válságból azt 

jelenti, hogy a megkérdezettek döntő többsége egyáltalán nem idealizálják őket, nem tartják a 

megoldást igazán hatékonynak. Ennek ténynek az ad további súlyt, hogy egy új, Közép-

Európában jelenleg terjedő félben levő foglalkoztatási formáról van szó, amely a világ fejlettebb 

részén már jobban teret hódított. Érdekes, hogy a fiatalok ennyire bizalmatlanok a kérdéskört 

illetően, hiszen várható, hogy őket már jobban fogják érinteni, mint az előző generációkat. Úgy 

gondoljuk, hogy ennek a nézőpontnak az eredetét hasznos lenne megvizsgálni, több szempontból 

is körüljárni, illetve komolyabb bizonyítékot szerezni a meglétéről. 

 

 

57.  Táblázat: Válaszadók megoszlása az alapján, hogy véleményük szerint 

segítené-e az atipikus foglalkoztatási forma a válságból való kilábalást a 

tartós munkanélküliek számára (> 12 hónapja munkanélküli)? 

Segítené-e az 

atipikus 

foglalkoztatási 

forma a válságból 

való kilábalást a 

tartós 

munkanélküliek 

számára 

Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Teljes mértékben 47 26,26 46 23,35 93 24,73 

Részben 111 62,01 137 69,54 248 65,96 

Nem  21 11,73 14 7,11 35 9,31 

Összesen 179 100,00 197 100,00 376 100,00 

 

Az 57. Táblázat számsorai leginkább az előző táblázattal való összevetés esetén lesznek igen 

érdekesek. Amíg az összes válaszadóknak csak a tizede hitte az atipikus foglakoztatási formákat 

gyógyírnek a gazdasági bajokra, a tartós munkanélküliek esetében viszont már az egynegyedük 

érzi úgy, hogy hatékony módszerről van szó. Az továbbra sem változott, hogy a megkérdezettek 

döntő többsége a bizonytalanok táborába tartozik, illetve a kérdést határozottan tagadók száma is 

valamilyen mértékben csökkent. Meg kell jegyezni azt is, hogy a két ország állampolgárainak a 

véleménye most is jelentős mértékben hasonló. A válaszok ilyen arányú megléte azonban tovább 

erősíti az 57. Táblázat válaszainak a hitelességét. 
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58. Táblázat: Válaszadók megoszlása az alapján, hogy ha lehetőségük lenne 

külföldi munkavállalásra, akkor mely országban tennék? 

Mely országban 

vállalna munkát 

Magyarország Szlovákia Összesen 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Szlovákia 0 0,00 6 2,97 6 1,52 

Magyarország 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Németország 37 19,27 55 27,23 92 23,35 

Ausztria 49 25,52 70 34,65 119 30,20 

Nagy-Britannia 64 33,33 37 18,32 101 25,63 

Egyéb  42 21,88 34 16,83 76 19,29 

Összesen 192 100,00 202 100,00 394 100,00 

 

Az 58. Táblázat esetében legelőször be kell ismerni, hogy egy ellentmondást is tartalmaz. Hat 

szlovákiai válaszadó külföldnek írta be Szlovákiát. Ez a logika alapján helytelen adat, de mivel a 

kérdőívekben szerepelt a táblázatban fel kell tüntetni. Persze az is előfordulhatott, hogy a 

válaszadó egyáltalán nem akart külföldön munkát vállalni, és ezt csak így tudta kifejezni. Ami a 

többi adatot illeti, ismét láthatók kisebb nagyobb eltérésék a két ország válaszadói részéről, nagy 

különbségek azonban ebben az esetben sincsenek. A három fejlett gazdaságú ország valamilyen 

mértékben népszerű mindkét válaszadói csoport körében. A szlovákiai válaszadók valamivel 

jobban kedvelik Németországot és Ausztriát, mint a magyarországiak, az utóbbiak pedig inkább 

Nagy Britanniát preferálják. Érdekes azonban a két ország kölcsönös preferenciája. 

Magyarországról senki sem részesítené előnyben Szlovákiát, Szlovákiából senki sem 

Magyarországát. Ez a tény a mi állításunkat is kétségbe vonja, amelyet korábbi elemzésénél 

tettünk, miszerint a szlovákiai magyarok szívesen mennek dolgozni Magyarországra, ami 

mellesleg statisztikailag is alá van támasztva. Az 58.. Táblázat ezen számait tehát nehéz 

megmagyarázni. Az is meglepő, hogy Magyarországról sem akar menni Szlovákiába senki, noha 

határ menti régióról van szó, így magyarországi számára sem lennének nyelvi akadályok. 

Meglepő, hogy a „nyugati orientáció” ennyire népszerű lenne. Az „Egyéb” kategória egyötödös 

átlagos előfordulása egyben azt is jelezi, hogy a felkínált országok elég jól lefedték a 

megkérdezettek elképzeléseit. 

 

 

6.2 FIATALOK HIPOTÉZTISEI VIZSGÁLATÁT ALÁTÁMASZTÓ TÖBBVÁLTOZÓS 

STATISZTIKAI VIZSGÁLATA 
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A fiatalok körében végzett személyes kutatás keretében a következő hipotéziseket vizsgáltuk. 

 H21: Válaszadóink életkora meghatározza az atipikus formák iránti attitűdjeiket.  

 H22: A magasabb iskolai végzettség nyitottabbá teszi a fiatalokat az atipikus foglalkoztatási 
formák iránt  

 H23:A fiatalok szívesen dolgoznak a szomszédos Szlovákiában vagy Magyarországon  

6.2.1 ÉLETKOR HATÁSA  

A…. fejezet 60. táblázatában láthatjuk, hogy Szlovákia esetében a 19 év alatti korosztályban 

csupán 1 fő válaszadó szerepelt, ezért a további vizsgálatok eredményes lefolytatásához a 

kérdőívben szereplő első két életkorcsoportot össze kellett vonni.  

A Válaszadók életkora meghatározza az atipikus formák iránti attitűdjeiket hipotézis vizsgálatához 

elsőként  a két ország korcsoportonkénti összehasonlítását végeztük el a kérdőívben feltett 
kérdések sorrendjében. Az országok közötti  különbségek kimutatásához a Mann-Whitney 
U nemparaméteres próbát alkalmaztuk. 

59. Táblázat. 12. kérdés :Ön szerint növeli, vagy csökkenti annak az esélyét, hogy 

később teljes munkaidős „normális“ állásba kerülhet, ha elvállal valamilyen 

ideiglenes, vagy nem tipikus munkát az alábbiak közül? kérdésre kapott 

válaszok kiértékelése 

Foglalkoztatási 
formák 

 

Alkalmi 
munka, 

napszám 

Részidős, 
napi 8 
óránál 

rövidebb 
munkaide
jű munka 

Egy 
szezonra 

szóló 
munka-

megbízás 

Otthon 
végzett 
munka 

vállalása, 
távmunka 

Munkaerő-
kölcsönző 
vállalattal 

szerződésk
ötés 

Ügynöki 
munka 

vállalása 
egyéni 

vállalkozói 
igazolvánn

yal 

Közfog
lalkozt
atásba
n való 
részvét

el 

Munkaüg
yi 

Központ 
által 

szervezet
t 

képzésen 
való 

részvétel 

legfelje
bb 21 
éves 

Mann-
Whitne
y U 

1645,500 1497,500 1820,000 2104,000 1712,500 1692,500 
1110,0

00 
1835,000 

Wilcox
on W 4060,500 3775,500 4235,000 4450,000 4058,500 4107,500 

3525,0
00 

4181,000 

Z -2,404 -2,882 -1,639 -,020 -1,214 -1,972 -4,850 -,927 

p -
érték ,016 ,004 ,101 ,984 ,225 ,049 <,001 ,354 

22-24 
éves 

Mann-
Whitne
y U 

1915,000 1783,500 1436,500 1911,000 1435,000 1836,500 
1476,5

00 
1791,000 

Wilcox
on W 5155,000 5023,500 4517,500 3237,000 4516,000 3111,500 

4636,5
00 

3016,000 

Z -,463 -1,152 -2,901 -,008 -2,222 -,602 -2,411 -,402 

p -
érték ,644 ,250 ,004 ,993 ,026 ,547 ,016 ,688 

24 év 
felett 

Mann-
Whitne

y U 
1675,000 1471,500 1806,000 2050,500 1847,500 1663,500 

1503,0
00 

1565,000 

Wilcox
on W 4756,000 4552,500 3081,000 5371,500 4850,500 4666,500 

2881,0
00 

4491,000 

Z -1,742 -2,781 -1,170 -,084 -,615 -1,772 -2,630 -2,226 

p -
érték 

,082 ,005 ,242 ,933 ,538 ,076 ,009 ,026 
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A próba  eredményeiből láthatjuk, hogy  a legfeljebb 21 éves korcsoportban három 

foglakoztatási forma esetében különbözik szignifikánsan a megkérdezettek véleménye a 

két országban. Alkalmi munka, napszám (Mann-Whitney próba: p=0,016), a kereszttábla 

elemzések alapján alapvető különbség  a két ország válaszadói között a - Csökkenti a 

„normális“ állás megszerzésének esélyét -, válaszlehetőségnél mutatkozik. A magyar 

adatközlők mindössze 4,9%-a választotta ezt a lehetőséget a szlovákok válaszolók aránya 

29% ebben a csoportban. Közömbösnek mutatkozott a magyar válaszadók 67,2 %-a, a 

szlovákoknál ez az arány 47,8 %. Néhány százalékpontnyi az eltérés a - Növeli a 

„normális“ állás megszerzésének esélyét- választ adók között. Magyarok 27,9% , 

Szlovákok 23,2 %-a képviselte ezt a véleményt. 

Részidős, napi 8 óránál rövidebb munkaidejű munka (Mann-Whitney próba: p=0,004), 

foglalkoztatási forma esetén, mindhárom válaszlehetőségnél jelentős eltérést 

tapasztalhattunk a két ország válaszadói között. A magyarok  63,9%-a választotta a - 

Növeli a „normális“ állás megszerzésének esélyét- lehetőséget, a szlovákoknál ennek a 

csoportnak az aránya 40,3% és ugyanennyi a közömbösen gondolkodók  aránya is.  A - 

Csökkenti a „normális“ állás megszerzésének esélyét -, választ adott a magyarok 6,6%-a, 

míg a szlovákoknál ez az arány 19,4%. 

Közfoglalkoztatásban való részvétel (Mann-Whitney próba: p<0,001) foglalkoztatási 

forma esetén, a szlovák válaszadók 49,3%-a gondolja úgy, hogy - Csökkenti a „normális“ 

állás megszerzésének esélyét -, ebbe a csoportba a magyaroknak csak 11,7%-a tartozik. 

A magyarok megoszlása a közömbös válasz (48,3% ) és a - Növeli a „normális“ állás 

megszerzésének esélyét- válasz (40%) között közel azonosnak tekinthető. Jelentős 

eltérés figyelhető meg azonban a szlovákoknál, ahol a kérdéshez pozitívan hozzáállók - 

Növeli a „normális“ állás megszerzésének esélyét- válasz aránya csupán 13 %.  

A 22-24 éves korcsoport esetén  két foglalkoztatási forma esetén mutatnak szignifikáns 

különbséget a számok a két ország véleményalkotói között. Az Egy szezonra szóló 

munkamegbízás (Mann-Whitney próba: p=0,004), foglalkoztatási forma esetén a 

szlovákok fele (48,7%) a közömbös csoportba tartozik, a magyaroknál ennek a csoportnak 

az aránya 35,3%. Megfordul az arány a - Növeli a „normális“ állás megszerzésének 

esélyét- válaszolóknál, a magyarok 56,9%-a, míg a szlovákok 32,1%-a tartozik ebbe a 

csoportba.  

Közfoglalkoztatásban való részvétel (Mann-Whitney próba: p=0,016), foglalkoztatási 

forma vizsgálatakor ismét azzal a jelenséggel találkozunk, hogy a szlovákok fele (48,1 %) 

a közömbös kategóriába tartozónak vallotta magát, a válaszolók másik fele közel egyenlő 
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arányban osztozik a - Csökkenti a „normális“ állás megszerzésének esélyét – (27,8% ) és  

a - Növeli a „normális“ állás megszerzésének esélyét- válasz (24,1%) között. A magyarok 

esetében a - Növeli a „normális“ állás megszerzésének esélyét- válasz 46,9% , míg  a - 

Csökkenti a „normális“ állás megszerzésének esélyét- válasz 18,4 % -ot képvisel, a 

válaszolók aránya a pozitív megközelítés felé tolódik el. 

A 24 év feletti korcsoportnál három foglalkoztatási forma esetén találtunk szignifikáns 

különbséget a két ország válaszadói között. A Részidős, napi 8 óránál rövidebb 

munkaidejű munka, foglalkoztatási forma a legfeljebb 21 éves korcsoportnál is 

szignifikáns eltérést jelzett a két ország között, a Közfoglalkoztatásban való részvétel, 

foglalkoztatási forma megítélése mindkét előző korcsoportnál szignifikáns különbséget 

mutatott a két ország válaszadói között. A 24 év feletti korcsoportnál a Munkaügyi 

Központ által szervezett képzésen való részvétel foglalkoztatási forma a harmadik, ami 

a szignifikáns különbséget jelez.  

A Részidős, napi 8 óránál rövidebb munkaidejű munka (Mann-Whitney próba: 

p=0,05), foglalkoztatási formánál mindkét országban a legkisebb arányt a negatív 

hozzáállást mutatók képviselnek Szlovákia 5,9%, Magyarország 11,5%. Magyarországon 

a közömbös és a pozitív véleményt képviselők aránya közel azonos (47,4% és 41%) .A 

szlovákiai válaszadók esetén, azonban jóval nagyobb a - Növeli a „normális“ állás 

megszerzésének esélyét- válaszok aránya 66,7%.  

Közfoglalkoztatásban való részvétel (Mann-Whitney próba: p=0,009), foglalkoztatási 

forma megítélésénél, mindkét országban a közömbös véleményt képviselők aránya a 

domináns. A szlovák válaszadók 57,7%-a jelölte be a - Nem csökkenti, de nem is növeli 

az esélyét- válaszlehetőséget,a magyarok 48,1%-a jelölte be ezt a választ. Az eltérés a 

másik két válaszlehetőségnél tapasztalható. Míg a magyarok 15,6% jelezte, hogy a 

Közfoglalkoztatásban való részvétel - Csökkenti a „normális“ állás megszerzésének 

esélyét-, addig a Szlovákok 26,9%-a jelölte be ezt a választ. A - Növeli a „normális“ állás 

megszerzésének esélyét- választ pedig magyarok 36,4%-a, a szlovákok 15,4%-a 

választotta. 

Munkaügyi Központ által szervezett képzésen való részvétel (Mann-Whitney próba: 

p=0,026), foglalkozási forma esetén a szlovákok 59,6%-a - Növeli a „normális“ állás 

megszerzésének esélyét- választ választotta, ami a magyarok esetében 40,8%. A 

magyarok 48,7%-a a közömbös csoportba tartozik, a szlovákoknál ez az arány 36,5%. 

Jelentős az eltérés - Csökkenti a „normális“ állás megszerzésének esélyét-,választ 
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választók arányában, ahol a szlovákoknak csupán 3,8%-a található, míg a magyar 

válaszadók 10,5% tartozik ebbe a csoportba. 

A kérdéskörre lefolytatott Kendall-féle (W) nemparaméteres teszt alapján rangsorba 

állíthatjuk az atipikus foglalkoztatási formákat a vizsgált két országra korcsoportonként. A 

magasabb átlagos rangszám az adott foglalkozási forma teljes munkaidős állásba kerülés 

esélyére gyakorolt hatásának pozitívabb megítélését jelenti. 

60. Táblázat. Az atipikus foglalkozási formák általános rangsora* a teljes 

munkaidős állásba való kerülés esélyét növelő hatásuk alapján, 

korcsoportonként és országonként 

Korcsoport 

Magyarország Szlovákia 

Rang Foglalkozási forma 
Átlagos 

rangszám 
Rang Foglalkozási forma 

Átlagos 
rangszám 

legfeljebb 21 
éves 

1. 
Otthon végzett munka 

vállalása, távmunka  
3,67 1. 

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel  

3,09 

2. 
Alkalmi munka, napszám 

vállalása   
3,96 2. 

Alkalmi munka, napszám 
vállalása   

3,98 

3. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvétel  
4,14 3. 

Otthon végzett munka 
vállalása, távmunka  

4,42 

4. 
Egy szezonra szóló munka-

megbízás vállalása  
4,60 4. 

Munkaerő-kölcsönző 
vállalattal szerződéskötés  

4,72 

5. 
Munkaerő-kölcsönző 

vállalattal szerződéskötés  
4,64 5. 

Egy szezonra szóló munka-
megbízás vállalása  

4,78 

6. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

4,78 6. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka 
vállalása  

4,81 

7. 
Ügynöki munka vállalása 

egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal  

4,98 7. 
Ügynöki munka vállalása 

egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal  

4,98 

8. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka 
vállalása  

5,23 8. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

5,24 

22-24 éves 

1. 
Alkalmi munka, napszám 

vállalása (alkalmi)  
3,76 1. 

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel  

3,72 

2. 
Otthon végzett munka 

vállalása, távmunka  
3,99 2. 

Munkaerő-kölcsönző 
vállalattal szerződéskötés  

4,13 

3. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvétel  
4,27 3. 

Otthon végzett munka 
vállalása, távmunka  

4,16 

4. 
Ügynöki munka vállalása 

egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal  

4,46 4. 
Alkalmi munka, napszám 

vállalása (alkalmi)  
4,25 

5. 
Munkaerő-kölcsönző 

vállalattal szerződéskötés  
4,68 5. 

Egy szezonra szóló munka-
megbízás vállalása  

4,25 

6. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

4,82 6. 
Ügynöki munka vállalása 

egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal  

5,15 

7. 
Egy szezonra szóló munka-

megbízás vállalása  
4,94 7. 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 

részvétel  
5,16 

8. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka 
vállalása  

5,09 8. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka 
vállalása  

5,18 

24 év felett 1. 
Alkalmi munka, napszám 

vállalása (alkalmi)  
3,53 1. 

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel  

3,30 
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2. 
Ügynöki munka vállalása 

egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal  

4,13 2. 
Egy szezonra szóló munka-

megbízás vállalása  
3,88 

3. 
Otthon végzett munka 

vállalása, távmunka  
4,22 3. 

Alkalmi munka, napszám 
vállalása (alkalmi)  

3,92 

4. 
Egy szezonra szóló munka-

megbízás vállalása  
4,55 4. 

Otthon végzett munka 
vállalása, távmunka  

3,96 

5. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvétel  
4,74 5. 

Ügynöki munka vállalása 
egyéni vállalkozói 

igazolvánnyal  
4,61 

6. 
Munkaerő-kölcsönző 

vállalattal szerződéskötés  
4,81 6. 

Munkaerő-kölcsönző 
vállalattal szerződéskötés  

4,91 

7. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

4,99 7. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

5,65 

8. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka 
vállalása  

5,03 8. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka 
vállalása  

5,77 

*Statisztikai vizsgálat eredményei: 

a legfeljebb 21 éves korcsoportba tartozó magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,077 (p<0,001) 
a legfeljebb 21 éves korcsoportba tartozó szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,107 (p<0,001) 
a 22-24 éves korcsoportba tartozó magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,058 (p<0,001) 
a 22-24 éves korcsoportba tartozó szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,084 (p<0,001) 
a 24 év feletti korcsoportba tartozó magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,074 (p<0,001) 
a 24 év feletti korcsoportba tartozó szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,109 (p<0,001) 
 

61. Táblázat. 13. kérdés  Elvárásai a foglalkoztatási formákkal kapcsolatban, 

kérdésre kapott válaszok kiértékelése 

                                                                                 
Életkor 

csoportok                                                                                                                            

Statisztikai 
próba 

eredménye 

Atipikus foglalkoztatási formák 

Alkalmi 
munka, 

napszám 
vállalása 

Részidős, 
napi 8 
óránál 

rövidebb 
munkaidejű 

munka 
vállalása 

Egy 
szezonra 

szóló 
munka-

megbízás 
vállalása 

Otthon 
végzett 
munka 

vállalása, 
távmunka 

Munkaerő-
kölcsönző 
vállalattal 

szerződésk
ötés 

Olyan 

munkahelyi 
tapasztalat, 
amely jobb 

pozíció 
elérését 

teszi 
lehetővé 

Közfoglalko
ztatásban 

való 
részvétel 

Munkaügyi 
Központ 

által 
szervezett 
képzésen 

való 
részvétel 

Kölcsönzött 
munkaerő 

legfeljebb 
21 éves 

Mann-Whitney 
U 

2018,500 2128,500 1899,500 1912,000 1912,000 1805,500 1089,000 1571,000 1822,000 

Wilcoxon W 3909,500 4543,500 4245,500 4258,000 4327,000 4083,500 3504,000 3917,000 4237,000 

Z -,326 -,061 -,876 -1,019 -,289 -1,660 -5,104 -2,406 -,955 

p érték ,744 ,952 ,381 ,308 ,772 ,097 ,001 ,016 ,339 

22-24 éves 

Mann-Whitney 
U 

1522,500 1895,500 1740,000 1905,000 1684,500 1395,000 1623,500 1779,500 1913,500 

Wilcoxon W 2747,500 5055,500 2916,000 3130,000 5005,500 4716,000 4944,500 3004,500 5153,500 

Z -2,637 -,230 -1,317 -,162 -1,180 -3,284 -1,494 -1,210 -,035 

p-érték ,008 ,818 ,188 ,872 ,238 <,001 ,135 ,226 ,972 

24 év felett 

Mann-Whitney 
U 

1757,000 1650,500 2007,000 1921,500 1794,000 1735,000 1338,500 1918,000 1536,000 

Wilcoxon W 4917,000 4810,500 3333,000 3299,500 3120,000 3061,000 2716,500 3244,000 2914,000 

Z -1,603 -2,401 -,045 -,686 -1,038 -1,478 -3,651 -,401 -2,397 

p-érték ,109 ,016 ,964 ,493 ,299 ,139 <,001 ,689 ,017 
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A legfeljebb 21 éves korcsoport eredményeit megtekintve láthatjuk, hogy csak két 

foglalkoztatási forma esetén tudunk szignifikáns különbségről beszélni a két ország 

válaszadóinak vizsgálatakor.   

Közfoglalkoztatásban való részvétel (Mann-Whitney próba: p<0,001), foglalkoztatási 

forma esetén a szlovák válaszadók egyértelműen elutasítják ezt a foglalkoztatási formát, 

hiszen 73,9%-k jelölte be a -Nem fogadnám el, nekem „normális“ állás kell – 

válaszlehetőséget, szemben a magyarokkal, ahol a válaszadók 26,7 % jelölte ugyanezt. A 

magyar válaszolók 48,3%-a -Átmeneti megoldásként elfogadná-, további 25%-a  - Hosszú 

távra, akár több évre is elfogadná- ezt a lehetőséget. A szlovákok esetében csupán a 

válaszolók 8,7% vállalná hosszútávra a közfoglalkoztatásban való részvételt. Erre a 

kérdésre adott válaszok megoszlása különösen a szlovák válaszadók esetében 

összecseng a 12. kérdésre adott válaszok megoszlásával. 

Munkaügyi Központ által szervezett képzésen való részvétel (Mann-Whitney próba: 

p=0,016), foglalkozási forma esetén a legnagyobb arányt az -Átmeneti megoldásként 

elfogadnám-,választ adók csoportja képviseli, Magyarország 66,1%, Szlovákia 52,9%. A 

szlovákok között jelentős, 39,7% a -Nem fogadnám el, nekem „normális“ állás kell – 

válaszadók aránya, ez a magyarok között 20,3%. A szlovákok csak 7,4%-a gondolja, hogy 

- Hosszú távra, akár több évre is elfogadnám- ezt a foglalkoztatási formát. 

A 22-24 éves korcsoport esetében két foglalkoztatási formát találtunk, ahol 

szignifikáns a különbség a két ország között. 

Alkalmi munka, napszám (Mann-Whitney próba: p=0,008),foglalkoztatási formát a 

magyarok 51%- a elutasítja és 44,9%-a átmeneti megoldásként elfogadná. A szlovákoknál 

az elutasítók aránya 28 % és az átmenetileg elfogadók aránya 63,4%. Mindkét országban 

10% alatt van azoknak az aránya, akik hosszútávra is elfogadnák ezt az alkalmazási 

formát. 

Olyan munkahelyi tapasztalat, amely jobb pozíció elérését teszi lehetővé (Mann-

Whitney próba: p=0,001), erre a kérdésre a magyarok 77,6% - Hosszú távra, akár több 

évre is elfogadnám- választ adta és a szlovákok 50,6%-a is ezt jelölte be válaszul. A 

szlovákok közül 37% átmeneti megoldásként elfogadna ilyen foglalkoztatást és 12,3% a -

Nem fogadnám el, nekem „normális“ állás kell- lehetőséget választotta. 

A 24 évnél idősebb korcsoportnál a Részidős, napi 8 óránál rövidebb 

munkaidejű munka a Közfoglalkoztatásban való részvétel és a Kölcsönzött 

munkaerő foglalkoztatási formák esetén találtunk szignifikáns különbséget. 
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Részidős, napi 8 óránál rövidebb munkaidejű munka (Mann-Whitney próba: 

p=0,016),mindkét országban magas a -Átmeneti megoldásként elfogadnám-,választ adók 

aránya Magyarország 73,4%, Szlovákia 69,2%, ahol a különbséget utolérhetjük az - 

Hosszú távra, akár több évre is elfogadnám- válasznál lehetséges, mert ott a szlovák 

válaszadók 21,2%-ot képviselnek, míg a magyaroknak csak 7,6%-a választotta ezt a 

lehetőséget.  

Közfoglalkoztatásban való részvétel (Mann-Whitney próba: p<0,001). Ebben a 

foglalkoztatási formában alacsony a hosszú távra elfogadók aránya Magyarország 10%, 

Szlovákia 5,8%. Ennél a korosztálynál is az elutasítás dominál a szlovák válaszolók 

esetében, 69,2% jelölte be a -Nem fogadnám el, nekem „normális“ állás kell- 

válaszlehetőséget, a magyarok aránya 34,6% ebben a csoportban. A magyarok 55,1%-a 

átmeneti megoldásként elfogadná ezt az alkalmazási formát, a szlovákok viszont csak 

25%-ban támogatnák átmenetileg ezt a lehetőséget. 

Kölcsönzött munkaerő (Mann-Whitney próba: p<0,017). Eddig nem vizsgált elemként 

lépett be ez a foglalkoztatási forma, talán nem véletlenül a 24 év feletti korcsoportnál. A 

szlovákok 55,8%-a elutasítja ezt az alkalmazási formát és 44,2% is csak átmeneti 

megoldásként tudná elfogadni. A magyar válaszadók többsége szintén ebben a két 

csoportban található, de magasabb az átmeneti megoldásként elfogadók aránya (51,3%) 

és a -Nem fogadnám el, nekem „normális“ állás kell- választ adók 38,2%-ot képviselnek. 

62.  táblázat. Az atipikus foglalkozási formákkal szembeni elvárások alapján 

készített általános rangsor*, életkor csoportonként és országonként 

Életkor-
csoport 

Magyarország Szlovákia 

Rang Foglalkoztatási forma Átlagos rangszám Rang Foglalkoztatási forma Átlagos rangszám 

legfeljebb 
21 éves 

1. Kölcsönzött munkaerő  3,68 1. 
Közfoglalkoztatásban való  

részvétel  
3,08 

2. Alkalmi munka, napszám  4,05 2. Kölcsönzött munkaerő  4,12 

3. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

4,39 3. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

4,35 

4. 
Munkaerő-kölcsönző vállalattal 

szerződéskötés  
4,41 4. Alkalmi munka, napszám  4,80 

5. 
Közfoglalkoztatásban való  

részvétel  
4,70 5. 

Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés  

5,02 

6. 
Egy-egy szezonra szóló munka-

megbízás  
5,20 6. 

Egy-egy szezonra szóló munka-
megbízás  

5,33 

7. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka  
5,30 7. 

Otthon végzett munka, 
távmunka  

5,66 

8. 
Otthon végzett munka, 

távmunka  
5,92 8. 

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) munka  

5,77 

9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 

amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé  

7,35 9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 

amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé  

6,87 

22-24 éves 
1. Alkalmi munka, napszám  3,63 1. 

Közfoglalkoztatásban való  
részvétel  

3,99 

2. Kölcsönzött munkaerő  4,14 2. Kölcsönzött munkaerő  4,37 

3. 
Egy-egy szezonra szóló munka-

megbízás  
4,28 3. 

Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés  

4,38 
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4. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

4,51 4. Alkalmi munka, napszám  4,55 

5. 
Közfoglalkoztatásban való  

részvétel  
4,83 5. 

Egy-egy szezonra szóló munka-
megbízás  

4,94 

6. 
Munkaerő-kölcsönző vállalattal 

szerződéskötés  
5,13 6. 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 

részvétel  
4,95 

7. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka  
5,14 7. 

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) munka  

5,12 

8. 
Otthon végzett munka, 

távmunka  
5,72 8. 

Otthon végzett munka, 
távmunka  

6,16 

9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 

amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé  

7,63 9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 

amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé  

6,54 

24 év felett 
1. Alkalmi munka, napszám  3,26 1. 

Közfoglalkoztatásban való  
részvétel  

3,47 

2. Kölcsönzött munkaerő  4,32 2. Kölcsönzött munkaerő  3,68 

3. 
Egy-egy szezonra szóló munka-

megbízás  
4,53 3. Alkalmi munka, napszám  4,17 

4. 
Közfoglalkoztatásban való  

részvétel  
4,53 4. 

Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés  

4,82 

5. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

4,79 5. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

4,87 

6. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka  
4,91 6. 

Egy-egy szezonra szóló munka-
megbízás  

5,04 

7. 
Munkaerő-kölcsönző vállalattal 

szerződéskötés  
5,05 7. 

Otthon végzett munka, 
távmunka  

5,84 

8. 
Otthon végzett munka, 

távmunka  
6,01 8. 

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) munka  

6,05 

9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 

amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé  

7,61 9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 

amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé  

7,06 

*Statisztikai vizsgálatok eredményei: 
legfeljebb 21 éves magyar válaszadók mintája esetében: Kendall-féle W=0,267 (p<0,001) 
22-24 éves magyar válaszadók mintája esetében: Kendall-féle W=0,260 (p<0,001) 
24 év feletti magyar válaszadók mintája esetében: Kendall-féle W=0,307 (p<0,001) 
legfeljebb 21 éves szlovák válaszadók mintája esetében: Kendall-féle W=0,215 (p<0,001) 
22-24 éves szlovák válaszadók mintája esetében: Kendall-féle W=0,134 (p<0,001) 
24 év feletti szlovák válaszadók mintája esetében: Kendall-féle W=0,252 (p<0,001) 

 

63. Táblázat 14.kérdés  Mit gondol, az emberek általában miért vállalják, hogy 

„nem normális“ állásban dolgozzanak? , kérdésre kapott válaszok 

kiértékelése 

Életkor 
csoport 

Statisztikai 
próba 

eredménye 

Atipikus foglalkoztatási formák 

Alkalmi 

munkában

, 

napszámb

an 

Részidős,n

api 8 óránál 

rövidebb 

munkaidejű 

állás  

Egy-

egy 

szezonr

a szóló 

megbíz

ás  

Otthon 

végzett 

munka, 

távmun

ka  

Munkaerő-

kölcsönző 

vállalat 

által 

kiközvetíte

tt munka  

Olyan 

munkahelyi 

tapasztalat, 

amely jobb 

pozíció 

elérését 

teszi 

lehetővé 

Ügynöki 

munka 

egyéni 

vállalkozói 

igazolvánny

al 

Közfoglalko

ztatás ban 

való 

részvétel 

Munkaügyi 

Központ által 

szervezett 

képzésen való 

részvétel 

legfeljebb 21 
éves 

Mann-
Whitney U 1628,000 1838,000 

1829,00
0 

1920,00
0 

1943,500 1610,000 1673,000 1624,500 1504,000 

Wilcoxon W 
3458,000 4253,000 

4107,00
0 

4266,00
0 

3596,500 3888,000 4019,000 3902,500 3850,000 

Z -2,411 -1,259 -,639 -,715 -,124 -2,120 -1,498 -1,691 -2,184 

p-érték ,016 ,208 ,523 ,474 ,901 ,034 ,134 ,091 ,029 

22-24 éves 
Mann-
Whitney U 1989,000 1650,000 

1614,50
0 

1455,50
0 

1668,000 1466,000 1753,500 1535,000 1815,000 
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Wilcoxon W 
3315,000 4971,000 

4774,50
0 

4615,50
0 

4749,000 4626,000 4834,500 4616,000 4818,000 

Z -,634 -2,086 -1,758 -2,691 -1,549 -2,542 -,891 -1,666 -,186 

p-érték ,526 ,037 ,079 ,007 ,121 ,011 ,373 ,096 ,853 

24 év felett 

Mann-
Whitney U 1715,500 1891,500 

1498,00
0 

1941,00
0 

1891,000 1477,000 1677,500 1676,500 1689,500 

Wilcoxon W 
4796,500 4972,500 

4579,00
0 

3267,00
0 

3217,000 2702,000 4680,500 2901,500 4692,500 

Z -2,168 -,793 -2,858 -,285 -,572 -2,365 -1,376 -1,184 -1,116 

p-érték ,030 ,428 ,004 ,775 ,567 ,018 ,169 ,236 ,264 

 

A kérdésre adható válaszok a következők voltak,- Szerintem nem vállalják-, -Mert nincs más 

lehetőségük-, - Mert annak is vannak előnyei-. 

A legfeljebb 21 éves korcsoportnál az Alkalmi munka, napszám (Mann-Whitney 

próba: p=0,016), foglalkoztatási forma esetében szignifikáns különbséget mutat a próba. 

Mindkét országban kevesen választották a - Szerintem nem vállalják- lehetőséget 

(magyarok 3,3%-a, szlovákok 1,4%). A magyarok 66,7% a -Mert nincs más lehetőségük- 

választ jelölte be, a szlovákoknál ez csak 47,8%. A harmadik válaszlehetőséget a 

szlovákok 50,75%-ban választották . A magyarok kevésbé pozitívan látják a helyzetet, ezt 

a lehetőséget csak 30% válaszadó jelölte be. 

Olyan munkahelyi tapasztalat, amely jobb pozíció elérését teszi lehetővé (Mann-

Whitney próba: p=0,034), esetben is szignifikáns különbség van a válaszadók véleményei 

között. A különbség - Mert annak is vannak előnyei-. és -Mert nincs más lehetőségük- 

válaszok esetében érzékelhető. A Magyarok 82,8% látta pozitívan a lehetőséget és csak 

10,3% válaszolta, hogy -Mert nincs más lehetőségük-. A Szlovákoknál nem ilyen nagy az 

eltérés a két arány között a - Mert annak is vannak előnyei- választ jelölte a válaszolók 

64,2%-a és 29,9 % -Mert nincs más lehetőségük-. 

Munkaügyi Központ által szervezett képzésen való részvétel (Mann-Whitney próba: 

p=0,029), mint foglalkoztatási forma választására adott válaszok megoszlása 

országonként a következő. A magyarok több mint fele (55,4% ) választotta a - Mert annak 

is vannak előnyei-, 33,9%-a -Mert nincs más lehetőségük- és 10,7% a nem vállalják 

válaszlehetőséget. A szlovák válaszadók 42,6%-a  -Mert nincs más lehetőségük-, 36,8% - 

Mert annak is vannak előnyei- választ preferálta. 

A 22-24 éves korcsoportot vizsgálva három foglalkoztatási formánál láthattuk, 

hogy szignifikáns különbség van az országok között. 

A Részidős, napi 8 óránál rövidebb munkaidejű munka (Mann-Whitney próba: 

p=0,037). A magyarországi válaszadók többsége, 72%-a -Mert annak is vannak előnyei- 

választ preferálta, csak 28% választotta -Mert nincs más lehetőségük-. A szlovákok 
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esetében mindhárom lehetőséget választották. A válaszadók 55,6% pozitívan állt a 

kérdéshez, 37% a -Mert nincs más lehetőségük-, és 7,4%  a -Szerintem nem vállalják-

,választ jelölte be. 

Otthon végzett munka, távmunka (Mann-Whitney próba: p=0,007). Ennél a 

foglalkoztatási formánál is kicsi volt a -Szerintem nem vállalják-, választ adók aránya. A 

magyarok válaszaiban (71,4%) -Mert annak is vannak előnyei- válasz dominált. A 

Szlovákok esetében a -Mert annak is vannak előnyei- és a -Mert nincs más lehetőségük-, 

válaszok aránya 48,1 és 43% volt. 

Olyan munkahelyi tapasztalat, amely jobb pozíció elérését teszi lehetővé (Mann-

Whitney próba: p=0,011), a különbség ennél a foglakoztatási formánál is abból adódik, 

hogy a magyarok 79,2%-a -Mert annak is vannak előnyei- választ részesítette előnyben, 

ami a szlovákoknál csak 57% -ot képviselt és a többi válaszlehetőséget jóval nagyobb 

arányban választották (27,8% és 15,2%), mint a magyarok (14,6% és 6,3%). 

A 24 év feletti korosztálynál szintén három foglalkoztatási formánál láthatunk 

szignifikáns különbséget az országok között. 

Alkalmi munka, napszám (Mann-Whitney próba: p=0,030),mindkét ország válaszadói 

nagy arányban választották -Mert nincs más lehetőségük- választ, a Magyarok 87,2%-a, a 

Szlovákok 71,2%-a. A magyar válaszadók körében jóval kisebb a -Mert annak is vannak 

előnyei- lehetőség arány (9,0%), a szlovák válaszadók egy negyede választotta ezt a 

válaszlehetőséget. 

Egy-egy szezonra szóló megbízás (Mann-Whitney próba: p=0,004),foglalkoztatási 

formánál, a -Szerintem nem vállalják- válaszok nagyon kis arányt képviselnek mindkét 

ország esetében (2,6 és 5,8%). Szembetűnő különbség a két másik válasz esetén 

figyelhető meg, pont ellentétes a válaszok megoszlása. A magyar fiatalok 59% -Mert nincs 

más lehetőségük- válaszra szavazott, ennek a válasznak az aránya a szlovák fiatalok 

körében 26,9%.A -Mert annak is vannak előnyei- válaszlehetőséget a magyarok 38,5%-a, 

a szlovákok 67,3%-a jelölte be, mint véleményt. 

Olyan munkahelyi tapasztalat, amely jobb pozíció elérését teszi lehetővé (Mann-

Whitney próba: p=0,018),ennél a foglalkoztatási formánál lényeges véleménykülönbség a 

két szélső válaszlehetőségnél figyelhető meg. A magyar fiataloknak csak 3,9% mondja, 

hogy -Szerintem nem vállalják-, a szlovák válaszadóknál ez 10,2%. A Magyarok 75%-a -

Mert annak is vannak előnyei- választ jelölte be, ők pozitívabban ítélik meg ezt a 

foglalkoztatási formát, mint szlovák társaik, akik 55,1%-ban adták szavazatukat erre a 

válaszra. 



Szent István University – J. Selye University 

 

126 

64.  táblázat. Az atipikus foglalkozási formák vállalásának indokai alapján 

készített általános rangsor*, életkor csoportonként és országonként 

Életkor-
csoport 

Magyarország Szlovákia 

Rang Foglalkoztatási forma Átlagos rangszám Rang Foglalkoztatási forma Átlagos rangszám 

legfeljebb 
21 éves 

1. 
Alkalmi munkában, 

napszámban 
3,79 1. 

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel 

3,91 

2. 
Munkaerő-kölcsönző vállalat 

által kiközvetített munka  
4,40 2. 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 

részvétel 
4,16 

3. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvétel 
4,41 3. 

Munkaerő-kölcsönző vállalat 
által kiközvetített munka  

4,69 

4. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel 

4,95 4. 
Egy-egy szezonra szóló 

megbízás  
5,09 

5. 
Egy-egy szezonra szóló 

megbízás  
5,11 5. 

Ügynöki munka egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal 

5,09 

6. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) állás  
5,17 6. 

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) állás  

5,29 

7. 
Ügynöki munka egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal 
5,38 7. 

Alkalmi munkában, 
napszámban 

5,32 

8. 
Otthon végzett munka, 

távmunka  
5,58 8. 

Olyan munkahelyi tapasztalat, 
amely jobb pozíció elérését 

teszi lehetővé 
5,70 

9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 

amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé 

6,20 9. 
Otthon végzett munka, 

távmunka  
5,75 

22-24 éves 
1. 

Alkalmi munkában, 
napszámban 

3,44 1. 
Alkalmi munkában, 

napszámban 
4,27 

2. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel 

4,03 2. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvétel 
4,32 

3. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvétel 
4,36 3. 

Munkaerő-kölcsönző vállalat 
által kiközvetített munka  

4,55 

4. 
Munkaerő-kölcsönző vállalat 

által kiközvetített munka  
4,57 4. 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 

részvétel 
4,72 

5. 
Egy-egy szezonra szóló 

megbízás  
5,24 5. 

Egy-egy szezonra szóló 
megbízás  

5,09 

6. 
Ügynöki munka egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal 
5,39 6. 

Otthon végzett munka, 
távmunka  

5,29 

7. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) állás  
5,74 7. 

Ügynöki munka egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal 

5,54 

8. 
Otthon végzett munka, 

távmunka  
5,88 8. 

Olyan munkahelyi tapasztalat, 
amely jobb pozíció elérését 

teszi lehetővé 
5,56 

9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 

amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé 

6,35 9. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) állás  
5,66 

24 év felett 
1. 

Alkalmi munkában, 
napszámban 

3,49 1. 
Alkalmi munkában, 

napszámban 
3,94 

2. 
Munkaerő-kölcsönző vállalat 

által kiközvetített munka  
4,35 2. 

Munkaerő-kölcsönző vállalat 
által kiközvetített munka  

3,94 

3. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvétel 
4,47 3. 

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel 

3,97 

4. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel 

4,52 4. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel 

4,84 

5. 
Egy-egy szezonra szóló 

megbízás  
4,73 5. 

Olyan munkahelyi tapasztalat, 
amely jobb pozíció elérését 

teszi lehetővé 
5,11 

6. 
Ügynöki munka egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal 
5,15 6. 

Ügynöki munka egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal 

5,34 

7. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) állás  
5,92 7. 

Otthon végzett munka, 
távmunka  

5,89 

8. 
Otthon végzett munka, 

távmunka  
6,01 8. 

Egy-egy szezonra szóló 
megbízás  

5,90 

9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 

amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé 

6,36 9. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) állás  
6,07 

*Statisztikai vizsgálatok eredményei: 
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legfeljebb 21 éves magyar válaszadók mintája esetében: Kendall-féle W=0,135 (p<0,001) 
22-24 éves magyar válaszadók mintája esetében: Kendall-féle W=0,197 (p<0,001) 
24 év feletti magyar válaszadók mintája esetében: Kendall-féle W=0,193 (p<0,001) 
legfeljebb 21 éves szlovák válaszadók mintája esetében: Kendall-féle W=0,080 (p<0,001) 
22-24 éves szlovák válaszadók mintája esetében: Kendall-féle W=0,063 (p<0,001) 
24 év feletti szlovák válaszadók mintája esetében: Kendall-féle W=0,163 (p<0,001) 

 

6.2.2 VÉGZETTSÉG ÉS A FOGLALKOZTATSÁG-ATIPIKUS FOGLALKOZTATTSÁG  

Az országok és a végzettségi szintek közötti eltérések kimutatására a három- és ötfokú 
Likert-skálás kérdésekre adott válaszok alapján a Mann-Whitney U nemparaméteres 
próbát alkalmaztuk. 

Az adatok feldolgozását és a statisztikai elemzéseket az IBM SPSS Statistics 22.0 for 
Windows statisztikai programcsomag segítségével végeztük. 

A magyar és szlovák fiatalok közötti véleménykülönbségek kimutatása végzettségi 

szintenként 

65.  táblázat. A véleménykülönbségek vizsgálata az atipikus munkavállalás teljes 

munkaidős állásba való kerülés befolyásának megítélésében a magyar és 

szlovák válaszadók között, végzettségi szintenként 

Legmagasab
b iskolai 
végzettség 

Statisztikai 
próba 
eredménye 

Atipikus foglalkoztatási formák 

Alkalmi 
munka, 
napszám 
vállalása 

Részidős 
(napi 8 
óránál 
rövidebb 
munkaidejű) 
munka 
vállalása 

Egy 
szezonra 
szóló 
munka-
megbízás 
vállalása 

Otthon 
végzett 
munka 
vállalása, 
távmunka 

Munkaerő-
kölcsönző 
vállalattal 
szerződéskötés 

Ügynöki 
munka 
vállalása 
egyéni 
vállalkozói 
igazolvánnyal 

Közfoglalkoztatásban 
való részvétel 

Munkaügyi 
Központ 
által 
szervezett 
képzésen 
való 
részvétel 

érettségi Mann-
Whitney U 

5448 5555 4909 5992 5276 6061 3268 5968 

Wilcoxon 
W 

10599 10706 10060 13867 10427 13442 8521 13108 

Z -1,587 -1,495 -3,161 -,720 -1,252 -,250 -6,375 -,238 

p-érték ,113 ,135 ,002 ,471 ,210 ,803 <0,001 ,812 

felsőfokú Mann-
Whitney U 

2944 3146 3081 3069 2857 2940 2897 2761 

Wilcoxon 
W 

5290 5357 7737 7440 7513 5151 7748 4906 

Z -1,551 -,211 -,847 -,558 -1,173 -,956 -1,243 -1,156 

p-érték ,121 ,833 ,397 ,577 ,241 ,339 ,214 ,248 

Az „Egy szezonra szóló munka-megbízás vállalása” atipikus Foglalkoztatási forma teljes 
munkaidős állásba való kerülés esélyére gyakorolt hatása megítélésében jelentős 
különbség (Mann-Whitney próba: p=0,002) állapítható meg az érettségi végzettséggel 
rendelkező magyar és szlovák fiatalok között. A magyar megkérdezettek összességükben 
pozitívabban értékelték az adott foglalkoztatási formát a szlovák válaszadókhoz képest: 
46,4%-uk szerint az egy szezonra szóló munka-megbízás vállalása növeli a „normális“ 
állás megszerzésének esélyét. A szlovák minta esetén a válaszadók kisebb mint negyede 
(24,8%-uk) pozitívan ítéli meg esélynövelő hatását ennek a foglalkoztatási formának. 

A közfoglalkoztatásban való részvétel esélynövelő hatásának megítélése szintén 
jelentősen eltérő (Mann-Whitney próba: p<0,001) a felsőfokú végzettséggel még nem 
rendelkező magyar és szlovák fiatalok körében. A magyar megkérdezettek 43,3%-a 
esélynövelő hatást tulajdonított ennek a foglalkoztatási formának a teljes munkaidős 
állásba való kerülés tekintetében és csupán 12,5%-uk úgy véli, hogy a 
közfoglalkoztatásban való részvétel csökkenti a teljes munkaidős állásba való kerülés 
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esélyét. A szlovák minta esetében fordított a helyzet: itt a megkérdezettek 49%-a 
esélycsökkentő hatást tulajdonított az adott atipikus foglalkoztatási formának és csak 
13,7%-uk esélynövelő hatást tulajdonított ennek. 

Érdekes, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében nem állapítható meg 
szignifikáns különbség a magyar és szlovák fiatalok véleménye között az atipikus 
foglalkoztatási formákat illetően. Az alkalmi munkavállalást a válaszadók közel 60%-a 
semlegesnek ítéli meg a teljes munkaidős állásba való kerülés esélyét tekintve mindkét 
minta esetében, a magyar megkérdezettek nagyobb arányban (27,9%-uk a szlovák minta 
18,2%-ával szemben) esélycsökkentő hatást tulajdonítottak ennek a foglalkoztatási 
formának, de a véleménykülönbség nem volt általánosítható a magyar és szlovák fiatalok 
sokaságaira. 

A részidős munkavállalás esélynövelő hatását mind a magyar, mind a szlovák felsőfokú 
végzettséggel rendelkező fiatalok nagyobb arányban ismerik el: a magyar válaszadók 
54,5%-ban, a szlovák megkérdezettek pedig 58,8%-ban. 

A Kendall-féle egyetértési együttható (W) szignifikancia vizsgálata eredménye mindkét 
végzettségi szint esetében, mindkét ország csoportban erősen jelentős (p<0,001), ami az 
általános rangsor felállítását teszi lehetővé az atipikus foglalkozási formák teljes 
munkaidős állásba való kerülés esélyét növelő hatásának megítélése tekintetében, a 
vizsgált két országra vonatkozólag, végzettségi szintenként. A magasabb átlagos 
rangszám a háromfokú Likert-skálán értékelt foglalkozási formákra vonatkozólag azt 
jelenti, hogy az adott foglalkoztatási forma teljes munkaidős állásba való kerülés esélyére 
gyakorolt hatásának megítélése pozitívabb. 

Az általános rangsorok felállításánál a válaszokat nem függetlenítjük a válaszadóktól mint 
az előző vizsgálatban, itt az egyéni rangsorok adatait aggreáljuk a vizsgált sokaság 
szintjére. 

Míg az érettségivel rendelkező magyar válaszadók véleményét összesítő rangsorban az 
átlagos rangszámok monoton növekedést mutatnak (ami nagy mértékű szóródásra utalhat 
a véleményekben), addig a szlovák megkérdezettekre képzett rangsorban a 
közfoglalkoztatásban való részvétel jóval alacsonyabb átlagos rangszámot kapott az utána 
következő foglalkoztatási formához képest. Ami arra enged következtetni, hogy a szlovák 
válaszadók viszonylag nagy mértékű egyetértést mutatva negatívan ítélték meg az adott 
foglalkoztatási forma teljes munkaidős állásba való kerülés esélyét növelő hatását. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar válaszadók körében az általános rangsor 
elején és végén szereplő foglalkoztatási formák élesebben különülnek el a hozzájuk 
legközelebb állóktól. Ami azt jelenti, hogy az alkalmi munkavállalás negatívabb és 
részidős munka pozitívabb értékelését tekintve a magyar megkérdezettek viszonylag nagy 
mértékű véleményazonosságot mutattak. A felsőfokú végzettséggel rendelkező szlovák 
megkérdezettek által adott értékeléseket összesítő rangsorban az átlagos rangszámok 
monoton növekedést mutatnak, ami azt jelenti, hogy a rangsor elején és a végén szereplő 
foglalkoztatási formák megítélése összességében eltérő (a rangsor elején szereplők 
negatívabb, míg a ragsor végén találhatók pozitívabb megítélésben részesültek), de az 
egymást követő foglalkoztatási formák között alig lehet különbséget tenni a vélemények 
nagy mértékű szóródása miatt. 

66. táblázat. Az atipikus foglalkozási formák általános rangsora* a teljes 

munkaidős állásba való kerülés esélyét növelő hatásuk alapján, végzettségi 

szintenként és országonként 

Végzettségi Magyarország Szlovákia 
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szint 
Rang Foglalkoztatási forma Átlagos rangszám Rang Foglalkoztatási forma Átlagos rangszám 

érettségi 
1. 

Alkalmi munka, napszám 
vállalása (alkalmi)  

3,88 1. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvétel  
3,09 

2. 
Otthon végzett munka 

vállalása, távmunka  
3,88 2. 

Alkalmi munka, napszám 
vállalása (alkalmi)  

4,06 

3. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvétel  
4,47 3. 

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) munka 

vállalása  
4,33 

4. 
Ügynöki munka vállalása 

egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal  

4,57 4. 
Egy szezonra szóló munka-

megbízás vállalása  
4,47 

5. 
Egy szezonra szóló munka-

megbízás vállalása  
4,65 5. 

Otthon végzett munka 
vállalása, távmunka  

4,71 

6. 
Munkaerő-kölcsönző vállalattal 

szerződéskötés  
4,69 6. 

Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés  

4,92 

7. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

4,92 7. 
Ügynöki munka vállalása 

egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal  

5,11 

8. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka 
vállalása  

4,94 8. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

5,34 

felsőfokú 
1. 

Alkalmi munka, napszám 
vállalása (alkalmi)  

3,50 1. 
Alkalmi munka, napszám 

vállalása (alkalmi)  
3,73 

2. 
Otthon végzett munka 

vállalása, távmunka  
4,13 2. 

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) munka 

vállalása  
3,88 

3. 
Ügynöki munka vállalása 

egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal  

4,32 3. 
Egy szezonra szóló munka-

megbízás vállalása  
4,07 

4. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvétel  
4,37 4. 

Otthon végzett munka 
vállalása, távmunka  

4,36 

5. 
Munkaerő-kölcsönző vállalattal 

szerződéskötés  
4,73 5. 

Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés  

4,38 

6. 
Egy szezonra szóló munka-

megbízás vállalása  
4,75 6. 

Ügynöki munka vállalása 
egyéni vállalkozói 

igazolvánnyal  
4,74 

7. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

4,83 7. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvétel  
5,31 

8. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) munka 
vállalása 

5,38 8. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel  

5,55 

*Statisztikai vizsgálatok eredményei: 
érettségivel rendelkező magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,047 (p<0,001) 
felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,085 (p<0,001) 
érettségivel rendelkező szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,113 (p<0,001) 
felsőfokú végzettséggel rendelkező szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,113 (p<0,001) 

 

 

67.  táblázat. A véleménykülönbségek vizsgálata az atipikus foglalkoztatási 

formákkal szemben támasztott elvárások tekintetében a magyar és szlovák 

válaszadók között, végzettségi szintenként 

Iskolai 
végzettség 

Statisztikai 
próba 
eredménye 

Atipikus foglalkoztatási formák 

Alkalmi 
munka, 
napszá
m 
vállalás
a 

Részidős 
(napi 8 
óránál 
rövidebb 
munkaidejű
) munka 
vállalása 

Egy 
szezonra 
szóló 
munka-
megbízá
s 
vállalása 

Otthon 
végzett 
munka 
vállalása, 
távmunk
a 

Munkaerő-
kölcsönző 
vállalattal 
szerződésköté
s 

Olyan 
munkahelyi 
tapasztalat, 
amely jobb 
pozíció 
elérését 
teszi 
lehetővé 

Közfoglalkoztatás
ban való 
részvétel 

Munkaügyi 
Központ által 
szervezett 
képzésen 
való részvétel 

Kölcsönzött 
munkaerő 
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érettségi Mann-
Whitney U 

5348 5807 5923 5744 5706 5436 3684 5927 5661 

Wilcoxon 
W 

12974 13433 13183 10895 10857 10587 8937 11180 10914 

Z -2,214 -1,187 -,518 -1,066 -,476 -1,978 -5,607 -,592 -,722 

p-érték ,027 ,235 ,605 ,287 ,634 ,048 <0,001 ,554 ,471 

felsőfokú Mann-
Whitney U 

2532 3026 3085 3175 2813 2294 2669 3125 2791 

Wilcoxon 
W 

4743 5304 5363 5453 7863 7145 7719 8075 7741 

Z -2,889 -1,029 -,952 -,388 -1,590 -3,793 -2,115 -,345 -1,592 

p-érték ,004 ,303 ,341 ,698 ,112 <0,001 ,034 ,730 ,111 

Az érettségi végzettségű magyar fiatalok jelentősen nagyobb arányban (39,8%-uk a 
szlovák válaszadók 27,5%-os arányával szemben) utasították el az alkalmi munkavállalást 
a szlovák társaikhoz képest. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők sokkal elutasítóbbak 
voltak az adott foglalkoztatási formával szemben mindkét ország esetben. Azonban itt is a 
magyar fiatalok jelentősen nagyobb arányt (57,6%-ot) képviseltek a szlovák társaik 34,0%-
os arányához képest. 

A legmagasabb iskolai végzettségi szint esetében a magyar fiatalok pozitívabban értékelik 
az olyan munkahelyi tapasztalatot, amely jobb pozíció elérését teszi lehetővé. Az adott 
atipikus foglalkoztatási formát elutasító felsőfokú végzettséggel nem rendelkező magyar 
fiatalok 2,4%-ot tesznek ki az adott kategória 9,9%-os arányával szemben szlovák minta 
esetében. A felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok magyar minta esetében 3,0%-
ban, a szlovák minta esetében pedig 13,3%-ban nem tartották számukra elfogadhatónak 
ezt a foglalkoztatási formát. 

Az érettségi végzettséggel rendelkező magyar fiatalok 65,3%-a akár hosszú távon is 
elfogadná az olyan munkát, amely jobb pozíció elérését teszi lehetővé a jövőben. A 
szlovák társaiknál ezek a hallgatók aránya 54,5%-ot tesz ki. A felsőfokú végzettségű 
fiatalok körében az adott foglakozási formát akár hosszú távon is elfogadók aránya rendre 
83,3, illetve 55,1%-ot tesz ki a magyar és a szlovák mintában. 

A magyar és szlovák válaszadók közfoglalkoztatásban való részétellel kapcsolatos 
elvárásai szintén jelentős mértékű eltérést mutatnak. Az adott foglalkoztatási formát 
elutasító felsőfokú végzettséggel nem rendelkező válaszadók rendre 30,0, illetve 70,6%-ot 
tesznek ki a magyar és szlovák mintából. A felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar 
fiatalok 35,4%-a nem tartotta elfogadhatónak azt a foglalkozási formát a szlovák társaik 
53,0%-os arányával szemben. 

68. táblázat. Az atipikus foglalkozási formákkal szembeni elvárások alapján 

készített általános rangsor*, végzettségi szintenként és országonként 

Végzettségi 
szint 

Magyarország Szlovákia 

Rang Foglalkoztatási forma Átlagos rangszám Rang Foglalkoztatási forma Átlagos rangszám 

érettségi 
1. 

Alkalmi munka, napszám  
3,79 1. 

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel  

3,14 

2. Kölcsönzött munkaerő  3,98 2. Kölcsönzött munkaerő  4,09 

3. 
Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel  

4,44 3. 
Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel  

4,68 

4. 
Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés  

4,64 4. 
Alkalmi munka, napszám  

4,74 

5. 
Közfoglalkoztatásban való  
részvétel  

4,69 5. 
Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés  

4,77 

6. 
Egy-egy szezonra szóló 
munka-megbízás  

4,92 6. 
Egy-egy szezonra szóló 
munka-megbízás  

5,30 
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7. 
Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) munka  

5,23 7. 
Otthon végzett munka, 
távmunka  

5,72 

8. 
Otthon végzett munka, 
távmunka  

5,93 8. 
Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) munka  

5,80 

9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 
amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé  

7,39 9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 
amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé  

6,78 

felsőfokú 
1. 

Alkalmi munka, napszám  
3,22 1. 

Közfoglalkoztatásban való  
részvétel  

3,97 

2. 
Egy-egy szezonra szóló 
munka-megbízás  

4,19 2. 
Kölcsönzött munkaerő  

4,11 

3. Kölcsönzött munkaerő  4,28 3. Alkalmi munka, napszám  4,31 

4. 
Közfoglalkoztatásban való  
részvétel  

4,68 4. 
Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés  

4,67 

5. 
Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) munka  4,81 5. 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel  

4,76 

6. 
Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel  

4,88 6. 
Egy-egy szezonra szóló 
munka-megbízás  4,88 

7. 
Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés  

5,30 7. 
Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) munka  

5,37 

8. 
Otthon végzett munka, 
távmunka  

5,86 8. 
Otthon végzett munka, 
távmunka  

6,10 

9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 
amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé  

7,80 9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 
amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé  

6,81 

*Statisztikai vizsgálatok eredményei: 
érettségivel rendelkező magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,259 (p<0,001) 
felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,316 (p<0,001) 
érettségivel rendelkező szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,203 (p<0,001) 
felsőfokú végzettséggel rendelkező szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,166 (p<0,001) 

A magasabb átlagos rangszám a háromfokú Likert-skálán értékelt foglalkozási formákra 
vonatkozólag azt jelenti, hogy az adott foglalkoztatási forma megítélése pozitívabb a vele 
szemben támasztott elvárások tekintetében. 

69.  táblázat. A magyar és szlovák válaszadók közötti véleménykülönbségek 

vizsgálata az atipikus foglalkoztatási formák vállalásának indokait illetően, 

végzettségi szintenként 

Iskolai 
végzettség 

Statisztikai 
próba 
eredménye 

Atipikus foglalkoztatási formák 

Alkalmi 
munka, 
napszá
m 
vállalás
a 

Részidős 
(napi 8 
óránál 
rövidebb 
munkaidejű
) munka 
vállalása 

Egy 
szezonra 
szóló 
munka-
megbízá
s 
vállalása 

Otthon 
végzett 
munka 
vállalása, 
távmunk
a 

Munkaerő-
kölcsönző 
vállalattal 
szerződésköté
s 

Olyan 
munkahelyi 
tapasztalat, 
amely jobb 
pozíció 
elérését 
teszi 
lehetővé 

Ügynöki munka 
egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal 

Közfoglalkozt
atásban való 
részvétel 

Munkaügyi 
Központ által 
szervezett 
képzésen 
való 
részvétel 

érettségi Mann-
Whitney U 

4734 5766 5817 5591 5948 5014 5577 4559 5247 

Wilcoxon 
W 

12237 11019 12838 10641 11201 10064 10728 9710 10398 

Z -3,804 -,986 -,342 -1,036 -,292 -2,214 -,806 -3,171 -1,564 

p-érték <0,001 ,324 ,732 ,300 ,770 ,027 ,420 ,002 ,118 

felsőfokú Mann-
Whitney U 

3166 2914 3217 2623 2878 2235 3085 2925 2881 

Wilcoxon 
W 

5444 7964 7970 7474 7534 6795 5296 7296 4961 

Z -,936 -1,702 -,124 -2,647 -1,110 -3,656 -,197 -,378 -,378 

p-érték ,350 ,089 ,902 ,008 ,267 <0,001 ,844 ,706 ,705 

Az érettségivel rendelkezők körében jelentős eltérés állapítható meg a magyar és szlovák 
fiatalok között az alkalmi munkavállalás, a közfoglalkoztatásban való részvétel, valamint a 
jövőben jobb pozíció elérését lehetővé tevő munkavállalás indoklása tekintetében. A 
magyar megkérdezettek 19,7%-a úgy vélte, hogy az alkalmi munkavállalásnak is vannak 
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előnyei, a szlovák társaik 41,2%-a értett egyet ezzel. A magyar válaszadók viszont 
jelentősen nagyobb arányban (75,2%-uk a szlovák megkérdezettek 59,0%-os arányával 
szemben) láttak előnyét a jövőben jobb pozíció elérését lehetővé tevő munkavállalásnak. 
A közfoglalkoztatásban való részvétel előnyét a magyar válaszadók 41,0%-a látta, a 
szlovák minta 25,7%-ával szemben. 

6.2.3 KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS ÉS A FOGLALKOZTATÁS-ATIPIKUS 

FOGLALKOZTATTSÁG  

A felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok pozitívabban értékelték az otthoni 
munkavállalást. A magyar megkérdezettek 77,6%-a látta előnyét ennek atipikus 
munkavállalási formának, a szlovák válaszadók esetén ebbe a kategóriába tartozó 
válaszadók 59,2%-ot tettek ki. Hasonló a helyzet a jövőben jobb pozíció elérését lehetővé 
tevő munkavállalás megítélését tekintve: a felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar 
válaszadók 84,6%-a úgy vélte, hogy az adott atipikus munkavállalási formának is vannak 
előnyei, a szlovák társaik 58,9%-a értett egyet ezzel. 

70. táblázat. Az atipikus foglalkozási formák vállalásának indokai alapján készített 

általános rangsor*, végzettségi szintenként és országonként 

Végzettségi 
szint 

Magyarország Szlovákia 

Rang Foglalkoztatási forma Átlagos rangszám Rang Foglalkoztatási forma Átlagos rangszám 

érettségi 
1. 

Alkalmi munkában, 
napszámban 

3,72 1. 
Közfoglalkoztatásban való  

részvétel 
3,74 

2. 
Munkaerő-kölcsönző vállalat 

által kiközvetített munka  
4,33 2. 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 

részvétel 
4,42 

3. 
Közfoglalkoztatásban való  

részvétel 
4,55 3. 

Munkaerő-kölcsönző vállalat 
által kiközvetített munka  

4,49 

4. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel 

4,77 4. 
Alkalmi munkában, 

napszámban 
5,01 

5. 
Egy-egy szezonra szóló 

megbízás  
4,94 5. 

Ügynöki munka egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal 

5,18 

6. 
Ügynöki munka egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal 
5,32 6. 

Egy-egy szezonra szóló 
megbízás  

5,33 

7. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) állás  
5,50 7. 

Otthon végzett munka, 
távmunka  

5,59 

8. 
Otthon végzett munka, 

távmunka  
5,66 8. 

Olyan munkahelyi tapasztalat, 
amely jobb pozíció elérését 

teszi lehetővé 
5,60 

9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 

amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé 

6,20 9. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) állás  
5,64 

felsőfokú 
1. 

Alkalmi munkában, 
napszámban 

3,31 1. 
Alkalmi munkában, 

napszámban 
4,06 

2. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvétel 

4,11 2. 
Munkaerő-kölcsönző vállalat 

által kiközvetített munka  
4,39 

3. 
Közfoglalkoztatásban való  

részvétel 
4,21 3. 

Közfoglalkoztatásban való  
részvétel 

4,46 

4. 
Munkaerő-kölcsönző vállalat 

által kiközvetített munka  
4,59 4. 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 

részvétel 
4,70 

5. 
Egy-egy szezonra szóló 

megbízás  
5,03 5. 

Egy-egy szezonra szóló 
megbízás  

5,26 

6. 
Ügynöki munka egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal 
5,15 6. 

Olyan munkahelyi tapasztalat, 
amely jobb pozíció elérését 

teszi lehetővé 
5,39 

7. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) állás  
5,90 7. 

Ügynöki munka egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal 

5,50 

8. 
Otthon végzett munka, 

távmunka  
6,18 8. 

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) állás  

5,62 
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9. 
Olyan munkahelyi tapasztalat, 

amely jobb pozíció elérését 
teszi lehetővé 

6,52 9. 
Otthon végzett munka, 

távmunka  
5,62 

*Statisztikai vizsgálatok eredményei: 
érettségivel rendelkező magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,136 (p<0,001) 
felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,245 (p<0,001) 
érettségivel rendelkező szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,085 (p<0,001) 
felsőfokú végzettséggel rendelkező szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,076 (p<0,001) 
 
 

71. táblázat. A magyar és szlovák válaszadók közötti véleménykülönbségek 

vizsgálata az atipikus foglalkoztatási formák vállalásával kapcsolatos 

ingázást illetően, végzettségi szintenként 

Legmagasabb 
iskolai 
végzettség 

Statisztikai 
próba 
eredménye 

Atipikus foglalkoztatási formák 

Alkalmi 
munka, 

napszám 
vállalása 

Részidős 
(napi 8 

óránál 
rövidebb 
munkaidejű) 
munka 
vállalása 

Egy 
szezonra 

szóló 
munka-
megbízás 
vállalása 

Munkaerő-
kölcsönző 

vállalattal 
szerződéskötés 

Ügynöki munka 
vállalása egyéni 

vállalkozói 
igazolvánnyal 

Közfoglalkoztatásban 
való részvétel 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 

részvétel 

érettségi Mann-
Whitney U 

3810 3946 5078 3578 4461 4213 4095 

Wilcoxon 
W 

8661 9511 10538 8138 9021 9163 8848 

Z -3,166 -3,383 -,427 -3,126 -,875 -1,737 -2,033 

p-érték ,002 ,001 ,670 ,002 ,382 ,082 ,042 

felsőfokú Mann-
Whitney U 

1682 2164 2289 1650 1683 1980 1538 

Wilcoxon 
W 

2462 3704 6945 2875 2958 2970 2441 

Z -,937 -1,947 -,672 -3,089 -2,806 -,473 -2,230 

p-érték ,349 ,052 ,502 ,002 ,005 ,636 ,026 

Az atipikus foglalkoztatási formák vállalásával kapcsolatos mobilitási hajlandóságot 
vizsgálva megállapítható, hogy a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szlovák fiatalok 
mobilisabbak (Mann-Whitney próba eredménye mindegyik esetben szignifikáns) az 
alkalmi és a részidős munkavállalás, a munkaerő-kölcsönző vállalat közvetítésével 
szerzett munka, valamint a közfoglalkozatásban való részvétel és a Munkaügyi Központ 
által szervezett képzésen való részvétel vonatkozásában. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező szlovák fiatalok a részidős, a Munkaerő-kölcsönző 
vállalat által közvetített, az ügynöki és a Munkaügyi Központ által szervezett atipikus 
foglalkoztatási formák vállalásával kapcsolatos mobilitási hajlandósága a Mann-Whitney 
próbák eredményei alapján jelentősen magasabb a magyar társaikhoz képest. 

Az általános rangsorokban magasabb átlagos ragszámmal rendelkező atipikus 
foglalkoztatási formák esetében a megkérdezettek nagyobb ingázási távolságokat 
vállaltak. 

72. táblázat. Az atipikus foglalkozási formák vállalásával kapcsolatos ingázási 

hajlandóság alapján készített általános rangsor*, végzettségi szintenként és 

országonként 

Végzettségi 
szint 

Magyarország Szlovákia 

Rang Foglalkoztatási forma Átlagos rangszám Rang Foglalkoztatási forma Átlagos rangszám 

érettségi 
1. 

Alkalmi munkában, 
napszámban  

3,07 1. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvételt  
3,10 

2. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) állásban  
3,65 2. 

Alkalmi munkában, 
napszámban  

3,42 
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3. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvételt  
3,91 3. 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 

részvételt  
4,05 

4. 
Munkaügyi Központ által 

szervezett képzésen való 
részvételt  

3,99 4. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) állásban  
4,12 

5. 
Munkaerő-kölcsönző vállalat 

által kiközvetített munkát  
4,09 5. 

Egy-egy szezonra szóló 
megbízással  

4,28 

6. 
Egy-egy szezonra szóló 

megbízással  
4,59 6. 

Munkaerő-kölcsönző vállalat 
által kiközvetített munkát  

4,37 

7. 
Ügynöki munkát egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal  
4,68 7. 

Ügynöki munkát egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal  

4,66 

felsőfokú 
1. 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 

részvételt  
3,55 1. 

Közfoglalkoztatásban való 
részvételt  

3,26 

2. 
Alkalmi munkában, 

napszámban  
3,61 2. 

Alkalmi munkában, 
napszámban  

3,40 

3. 
Közfoglalkoztatásban való 

részvételt  
3,61 3. 

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 

részvételt  
3,89 

4. 
Ügynöki munkát egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal  
3,94 4. 

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) állásban  

3,95 

5. 
Munkaerő-kölcsönző vállalat 

által kiközvetített munkát  
4,11 5. 

Egy-egy szezonra szóló 
megbízással  

4,24 

6. 
Részidős (napi 8 óránál 

rövidebb munkaidejű) állásban  
4,16 6. 

Munkaerő-kölcsönző vállalat 
által kiközvetített munkát  

4,28 

7. 
Egy-egy szezonra szóló 

megbízással  
5,02 7. 

Ügynöki munkát egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal  

4,99 

*Statisztikai vizsgálatok eredményei: 
érettségivel rendelkező magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,137 (p<0,001) 
felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,142 (p<0,001) 
érettségivel rendelkező szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,097 (p<0,001) 
felsőfokú végzettséggel rendelkező szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,114 (p<0,001) 
 

73. táblázat. A magyar és szlovák válaszadók közötti véleménykülönbségek 

vizsgálata az atipikus munkavállalási formákkal szembeni elvárásokat 

illetően, végzettségi szintenként 

Iskolai 
végzettség 

Statisztikai 
próba 
eredménye 

Az atipikus munkavállalási formákkal szembeni elvárások 

karrier-

lehetős

ég 

megfelelő 

fizetés 

jó 

munka

helyi 

légkör 

a 

család 

és a 

munka 

megfele

lő 

összeh

angolás

a 

a munka és 

a szabadidő 

(sport, 

szórakozás) 

összehango

lása 

a munka 

és a 

tanulás 

összehan

golása 

megfelelő 

munkakörül

mények 

érdekes és 

tartalmas 

munkalehet

őség 

szakmai 

fejlődési 

lehetőség 

át lehessen 

lépni belőle 

egy 

„normális“ 

állásba 

érettségi Mann-
Whitney U 

5411 5906 6123 4354 5654 4641 4461 5347 5683 4435 

Wilcoxon 
W 

13037 13409 13749 9205 10505 9394 9312 10198 10534 9188 

Z -1,890 -,797 -,343 -3,652 -,822 -2,795 -3,394 -1,219 -,695 -3,410 

p-érték ,059 ,425 ,732 <0,001 ,411 ,005 ,001 ,223 ,487 ,001 

felsőfokú Mann-
Whitney U 

2699 2596 2606 2434 2532 2312 2514 2660 2504 2356 

Wilcoxon 
W 

7452 7447 7166 7384 7582 7362 7464 7610 7454 7406 

Z -1,140 -1,745 -,952 -2,364 -2,035 -2,681 -2,041 -1,493 -2,132 -2,591 

p-érték ,254 ,081 ,341 ,018 ,042 ,007 ,041 ,135 ,033 ,010 

Az érettségivel rendelkező szlovák fiatalok tendenciálisan fontosabbnak értékelték a 
karrierlehetőséget (Mann-Whitney próba: p=0,059) a magyar társaikhoz képest. A család 
és a munka megfelelő összehangolását, a munka és a tanulás összehangolását, a 
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megfelelő munkakörülmények meglétét, valamint a teljes munkaidős állásba való 
átlépésének lehetőségét viszont a magyar fiatalok fontosabbnak tartották. A felsorolt 
szempontokra adott pontszámok átlagai magasabbak a magyar minta esetében, a 
megállapítás fiatalok sokaságaira való kiterjesztésének jogosságát a Mann-Whitney 
próbák szignifikáns eredményei támasztják alá. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok a szlovák társaikhoz képestnagyobb 
fontosságot tulajdonítottak a család és a munka megfelelő összehangolásának, a munka 
és a szabadidő (sport, szórakozás) összehangolásának, a munka és a tanulás 
összehangolásának, a jó munkahelyi légkör megteremtésének, a szakmai fejlődés 
lehetőségének, valamint a teljes munkaidős állásba való átlépés lehetőségének. 

74. táblázat. Az atipikus foglalkozási formákkal szembeni elvárások fontossági 

rangsorai*, végzettségi szintenként és országonként 

Végzettségi 
szint 

Magyarország Szlovákia 

Szempont Átlagos pontszám Szempont Átlagos pontszám 

érettségi a munka és a szabadidő (sport, 
szórakozás) összehangolása 

3,80 
a munka és a szabadidő (sport, 

szórakozás) összehangolása 
3,70 

karrierlehetőség 3,93 
a munka és a tanulás 

összehangolása 
3,79 

érdekes és tartalmas 
munkalehetőség 

4,14 
a család és a munka megfelelő 

összehangolása 
3,87 

a munka és a tanulás 
összehangolása 

4,16 
érdekes és tartalmas 

munkalehetőség 
3,91 

a család és a munka megfelelő 
összehangolása 

4,31 
át lehessen lépni belőle egy 

„normális“ állásba 
3,94 

jó munkahelyi légkör 4,34 megfelelő munkakörülmények 3,97 

szakmai fejlődési lehetőség 4,36 karrierlehetőség 4,21 

megfelelő munkakörülmények 4,38 szakmai fejlődési lehetőség 4,26 

át lehessen lépni belőle egy 
„normális“ állásba 

4,40 jó munkahelyi légkör 4,37 

megfelelő fizetés 4,45 megfelelő fizetés 4,52 

felsőfokú a munka és a szabadidő (sport, 
szórakozás) összehangolása 

3,89 
a munka és a szabadidő (sport, 

szórakozás) összehangolása 
3,50 

karrierlehetőség 4,02 
a munka és a tanulás 

összehangolása 
3,60 

a munka és a tanulás 
összehangolása 

4,08 karrierlehetőség 3,71 

érdekes és tartalmas 
munkalehetőség 

4,10 
érdekes és tartalmas 

munkalehetőség 
3,81 

jó munkahelyi légkör 4,17 
a család és a munka megfelelő 

összehangolása 
3,84 

megfelelő munkakörülmények 4,23 megfelelő munkakörülmények 3,87 

a család és a munka megfelelő 
összehangolása 

4,29 
át lehessen lépni belőle egy 

„normális“ állásba 
3,90 

át lehessen lépni belőle egy 
„normális“ állásba 

4,34 jó munkahelyi légkör 3,92 

szakmai fejlődési lehetőség 4,40 szakmai fejlődési lehetőség 4,07 

megfelelő fizetés 4,42 megfelelő fizetés 4,08 

*Statisztikai vizsgálatok eredményei: 
érettségivel rendelkező magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,095 (p<0,001) 
felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,084 (p<0,001) 
érettségivel rendelkező szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,109 (p<0,001) 
felsőfokú végzettséggel rendelkező szlovák fiatalok mintája esetében: Kendall-féle W=0,065 (p<0,001) 

 

75. táblázat. A magyar és szlovák válaszadók közötti véleménykülönbségek 

vizsgálata az atipikus munkavállalási formák mint a válságból való kilábalást 

segítő eszközök megítélését illetően, végzettségi szintenként 
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Legmagasabb iskolai 
végzettség 

Statisztikai próba 
eredménye 

Ön szerint segítené-
e az atipikus 

foglalkoztatási 
forma a válságból 
való kilábalást az 
ország számára? 

Ön szerint segítené-e az 
atipikus foglalkoztatási 
forma a válságból való 

kilábalást a tartós 
munkanélküliek számára (> 
12 hónapja munkanélküli)? 

érettségi Mann-Whitney U 6047 5438 

Wilcoxon W 13922 12341 

Z -,223 -,777 

p-érték ,824 ,437 

felsőfokú Mann-Whitney U 3143 2871 

Wilcoxon W 8396 7821 

Z -,750 -1,211 

p-érték ,453 ,226 

A Mann-Whitney próbák eredményei alapján nem állapítható meg jelentős eltérés a 
magyar és szlovák fiatalok válaszadásában az atipikus munkavállalási formák mint a 
válságból való kilábalást segítő eszközök megítélését illetően, sem az érettségivel 
rendelkezők, sem a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében. Az érettségivel 
rendelkező fiatalok körében a magyar válaszadók 71,2%-a, a szlovák válaszadóknak 
pedig 84,7%-a úgy vélte, hogy az atipikus foglalkoztatási forma a válságból való kilábalást 
részben segítené az ország számára. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében 
ezek az arányok rendre 70,8 és 78,4%-ot tettek ki a magyar és szlovák mintákban. 

14. Ábra. A magyar és szlovák válaszadók közötti véleménykülönbségek vizsgálata 

a külföldi atipikus munkavállalást illetően 

 

A Chi-négyzet próba eredménye (p<0,001) alapján erősen szignifikáns különbség 
állapítható meg a magyar és szlovák fiatalok között az atipikus külföldi munkavállalást 
illetően: a szlovák fiatalok a magyar társaikhoz képest nagyobb arányban vállalták volna 
az atipikus munkaformákat külföldön. 

15. Ábra. A magyar és szlovák válaszadók közötti véleménykülönbségek vizsgálata 

az atipikus külföldi munkavállalást illetően, végzettségi szintenként 
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A felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében nem állapítható meg jelentős különbség 
(Chi-négyzet próba: p=0,148) a magyar és a szlovák fiatalok véleményében az atipikus 
külföldi munkavállalást illetően. A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szlovák fiatalok 
a magyar társaikhoz képest jelentősen nagyobb arányban (Chi-négyzet próba: p<0,001) 
vállalták volna az atipikus munkaformákat külföldön. 
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6.3 A FIATALOK HIPOTÉZISEI ÖSSZEFOGLALALÓ ELEMZÉSE 

76. táblázat.A vizsgálati hipotézisek átfogó értékelése 

 

A vizsgálati hipotézisek átfogó értékelése 

 

Hipotézisek Érvényes 

 (Igaz) 

Részben 

érvényes 

(Részben 

igaz) 

Elvetendő 

(Nem 

igaz) 

Megjegyzés 
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H21: Az életkor és a 

munkatapasztalat 

jelentősen hat a fiatalok 

foglalkoztatással 

kapcsolatos döntéseire 

 X  Vizsgálataink eredményei 

alapján megállapíthatjuk, hogy az 

életkor nem önmagában 

határozza meg, a válaszadók 

atipikus foglalkoztatási formák 

iránti attitűdjeit. 

A felsőoktatásban tanulókat 

korcsoportonként vizsgálva 

Magyarországon a 21 évnél 

fiatalabb korosztály esetén a 

többség nappali tagozaton tanul, 

a kisebbség, alig 5,6%, levelező 

tagozaton, míg a 24 év feletti 

korosztálynál ez az arány 

teljesen megfordul, a levelező 

tagozaton tanulók aránya 76,7% 

a korosztályon belül. Egy másik 

szempont, amit érdemes 

figyelembe venni, hogy a 24 

évesnél idősebb korosztályba 

tartozók 84,48%-a dolgozik a 

tanulás mellett, és a dolgozók 

81,6%-a levelező tagozatos. A 

21 évesnél fiatalabb 

korosztályban 48,6%-a dolgozók 

aránya. 

Szlovákiában a 21 évnél fiatalabb 

korosztályban szintén a nappali 

tagozaton tanulók vannak 

többségben és csak 6,5% a 

levelező tagozaton tanulók 

aránya. A 24 év feletti 

korosztályban fele-fele arányban 

oszlanak meg a két képzési 

forma között a megkérdezettek. 

Szlovákiában mindhárom életkor 

kategóriában 50 % körüli a 

tanulás mellett dolgozók aránya.  

Kimutathatók szignifikáns 

különbségek az életkor 

kategóriák között egyes atipikus 

foglalkoztatási formák esetébe, 
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H22: A végzettség 

jelentősen hat a fiatalok 

foglalkoztatással 

kapcsolatos döntéseire 

 X  Az atipikus munkavállalással 

kapcsolatos attitűdöket vizsgálva 

a fiatalok körében, 

megállapítható, hogy csak 

bizonyos atipikus munkavállalási 

formák esetében mutathatók ki 

jelentős véleménykülönbségek 

az érettségivel és a felsőfokú 

végzettséggel rendelkező fiatalok 

között. Érdekes, hogy a magyar 

és szlovák fiatalok körében 

végzettség szerint kimutatott 

attitűd különbségek nem erősítik 

egymást, hiszen más-más 

szempontok vonatkozásában 

érvényesek. Egyedül az egy 

szezonra szóló megbízás mint az 

egyik atipikus foglalkoztatási 

forma elfogadhatóságának 

megítélése tekintetében a 

felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők szkeptikusabbak az 

érettségivel rendelkezőkhöz 

képest, mind a magyar, mind a 

szlovák fiatalok körében. A 

külföldi atipikus munkavállalás 

elfogadhatóságának 

megítélésében nem állapítható 

meg jelentős különbség a két 

végzettségi szint között, sem a 

magyar, sem a szlovák fiatalok 

körében. 
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H23: A magyar és szlovák 

fiatalok között jelentős 

véleménykülönbségek 

állapíthatók meg az 

atipikus munkavállalással 

kapcsolatos attitűtökben 

X   A statisztikai vizsgálatok 

eredményeit összegezve több 

esetben igazolható szignifikáns 

különbség a magyar és szlovák 

fiatalok között az atipikus 

munkavállalási formák 

elfogadhatóságának és 

fontosságának megítélésében. 

Az atipikus foglalkozási formák 

vállalásával kapcsolatos ingázási 

hajlandóság alapján a szlovák 

hallgatók mobilisabbak a magyar 

társaikhoz képest. Erősen 

szignifikáns különbség 

állapítható meg a magyar és 

szlovák fiatalok között az atipikus 

külföldi munkavállalást illetően is: 

a szlovák fiatalok a magyar 

társaikhoz képest nagyobb 

arányban vállalták volna az 

atipikus munkaformákat 

külföldön. 

Az életkor szerinti vizsgálatok is 

feltártak szignifikáns 

különbségeket  a magyar és a 

szlovák fiatalok különböző 

kérdésekre adott válaszaiban. 

Voltak olyan foglalkoztatási 

formák, amelyek megítélése 

mindhárom korosztályban 

szignifikáns különbséget 

mutatott, ilyen volt például a 

közfoglalkoztatásnak a ” normális 

állásba kerülés” esélyét 

befolyásoló szerepének a 

megítélése, vagy a miért vállalják 

az emberek a „nem normális „ 

állásban való foglalkoztatás 

kérdésre adott „Olyan 

munkahelyi tapasztalat, amely 

jobb pozíció elérését teszi 

lehetővé” válasz.   
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7 VÁLLALATI KUTATÁS (KOVÁCS ILDIKÓ ÉVA-ANTALIK IMRICH-POÓR JÓZSEF) 

 

A felmérésében arra kerestük a választ, hogy a gazdasági és pénzügyi válságot követően, a 

bekövetkező gazdasági és pénzügyi események hogyan hatnak az elkövetkező időszakban a 

vállalatok/intézmények foglalkoztatási gyakorlatára. 

 

A felmérésben két kérdőívcsoport került megalkotásra és feldolgozásra. Az egyik a magyarországi 

vállalatok adatait tartalmazza és maga a kérdőív is magyar nyelven készült. A másik a Szlovákia 

területén tevékenykedő vállalatok adataival foglalkozik és szlovák nyelven íródott. A kérdések a 

legtöbb esetben zárt jellegűek, de majdnem mindegyiknél meg van adva az ”egyéb” válasz 

megjelölésének a lehetősége is, hogy a megkérdezettek kielégítően válaszolni tudjanak az adott 

témára. A kérdőív kérdéseit az alábbi három logikai csoportba lehet szétosztani: 

 A kérdések első csoportjában a vállalat alapjellemzőire kérdeztünk rá 

 A másodikban a foglalkoztatást érintő gazdasági, pénzügyi hatások és a vállalatok erre 

adott reakciói voltak a fő kérdések  

 A harmadik és egyben utolsó részben pedig az atipikus foglalkoztatási formákkal 

kapcsolatos kérdések vannak feltüntetve és a vállalatok jövőbeli terveit vizsgáltuk. 

 

A megállapításainkat az általános statisztikai (gyakoriság, eloszlás, átlag, szórás) és többváltozós 

módszerek felhasználásával alapoztuk meg. Bár a minta összetétele és elemszáma nem minden 

tekintetben képviseli reprezentatívan a magyar és a szlovák vállalkozásokat, a kitöltő cégek listáját 

figyelembe véve olyan meghatározó szervezetek véleményét is sikerült lekérdezni a vizsgált két 

régióban, amelyek jól mutatják be a vizsgált területeken tapasztalható gyakorlatot és változásokat.  

7.1 A MINTA ÖSSZETÉTELE 

A felmérésben 232 vállalat vett részt, Magyarországról 161 (az összes válaszok 69%-a), míg 

Szlovákiából 71 vállalatot (31%) jelent. A minta tulajdonos szerinti megoszlását tekintve, a magyar 

és a szlovák cégek hasonló képet mutatnak, 75-75%-uk van hazai tulajdonos kezében, míg a 

magyarok 20%, a szlovákok 14%-ának (a teljes minta 18%-ának) külföldi tulajdonosa van. A 

vegyes tulajdonú cégek aránya a magyar vállalatok között 5%, a szlovákoknál 11%, a teljes 

mintában 7%.  

16. .ábra. A minta megoszlása tulajdonos szerint 
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A megkérdezett cégek, szervezetek 79%-a magán cég, 15%-a pedig köz vagy állami tulajdonban 

van. A két országban az arányok ezen a téren is nagyon hasonlóak, a magyarok 81%-a, a 

szlovákok 76%-a a magán kézben lévő cég, míg mindkét országban a szervezetek/vállalatok 15-

15%-a köz vagy állami tulajdonban van.  

17. ábra. A minta megoszlása magán- ill. köz vagy állami tulajdon szerint 

  

A cégek létszámát tekintve összességében 57% 50 fő alatti, 16% 51-100 fős, 13% 100-500 főt, 

7% 500-1000 főt és 8% az 1000 fő fölött foglalkoztató vállalat. Ezen a téren némi különbség 

mutatkozik a két ország között. Szlovákiában magasabb arányt képviselnek a 100 főnél kevesebb 

alkalmazottal dolgozó cégek (85% vs. 67%), ezek között is jelentős az 50-100 fős cégek aránya, 

az összes szlovák cég 39%-a ilyen, míg a magyaroknál a 100 fő alatti cégek zömének 50-nél is 

kevesebb dolgozója van (az összes magyar cég 62%). A legnagyobb, 1000 főnél is többet 

foglalkoztató cégek főleg magyarországiak, a magyar cégek 11%-a (18 cég) tartozik ezek közé, 

míg a szlovákok cégek között csupán egyetlen ilyen cég (1%) akadt.  
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18. .ábra. A minta megoszlása létszám szerint 

 

 

  

A cégek ágazati megoszlása is nagyon hasonló a két országban. A legnagyobb arányt, a teljes 

minta negyedét, az ipari cégek képviselik, a magyarok között 26%, a szlovák között 23% az 

arányuk. Őket követi a kereskedelem 16%-kal (a magyarok 14%-a, a szlovákok 20%-a). FMCG és 

telekommunikációs területen tevékenykedő cég nincsen a szlovákok között, e két területen a 

cégek mindössze 2-2%-a működik (ez 4 ill. 5 céget jelent), további 2-2%-os arányt képvisel még 

az energia és az oktatási terület is.  

 

19. ábra. A minta megoszlása ágazatok szerint 

 

   

7.2 A BEGYŰRŰZŐ GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ESEMÉNYEK VALÓSZÍNŰ HATÁSAI  

 

Több változó mentén vizsgáltuk azt, hogy a begyűrűző gazdasági és pénzügyi események 

hatásait milyen téren és mennyiben ítélik meg különbözően vagy éppen azonosan a megkérdezett 
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cégek, mely esetekben tapasztalható összefüggés a hatások megítélése és a cégek jellemzői 

között.   

6.3.1 AZ INFLÁCIÓ VÁRHATÓ MÉRTÉKE 

Az infláció várható mértékének megbecsülésében nincs érdemi különbség a magyar és szlovák 

cégek között, a megkérdezettek közel fele (49%) 3% alattinak becsülte, a magyarok 50%-a, míg a 

szlovákok 47%-a nyilatkozott így. 5% fölötti inflációt mindössze a megkérdezettek 2%-a vár.  

20. ábra. A minta megoszlása ágazatok szerint 

 

  

 

Az inflációs várakozások terén, Magyarországon és Szlovákiában is egyaránt a hazai cégek között 

vannak a legpesszimistábbak, valamivel nagyobb arányban (35%) becsülik 3% fölöttinek a várható 

inflációt, mint a külföldiek (31%) és a vegyes vállalatok (25%), sőt 3%-uk 5% fölötti inflációt vár. A 

vegyes vállalatok a legoptimistábbak, többségük (63%) 3% alatti inflációt vár, míg a hazaiaknak és 

külföldieknek csak közel fele nyilatkozott így (48% ill. 45%).  
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21. ábra. Infláció várható mértéke 2014-ban – tulajdonos szerinti bontásban 

 

 

  

A oktatás, gazdasági szolgáltatások, és mezőgazdasági területen tevékenykedő cégeknél a 

legmagasabbak az inflációs várakozások, 60%, 53% illetve 55%-uk vár 3% fölötti inflációt,  

míg FMCG területen a cégek 100%-a, telekommunikációs területen 80%-a, az energia szektorban 

75%-a, a közigazgatásban pedig 73%-a, vár 3% alatti inflációt. (A 22. ábrán a „Nem tudom” 

válaszok nem szerepelnek!).  

22. ábra. Infláció várható mértéke 2014-ben – ágazatok szerinti bontásban 

        

A magán és köz vagy állami szektorok szerinti bontásban nincs jelentős különbség az inflációs 

várakozásokban, a magán szektorban a válaszadók 34% vár 3% feletti inflációt, míg a köz vagy 

állami szektorban 26%-uk, és 48% illetve 57% a 3% alatti inflációt várok aránya. Az „egyéb” cég-

kategória válaszai – feltehetőleg a válaszadók nagy heterogenitása miatt – fordított tendenciát 

mutatnak, jóval kevesebben várnak 3% alatti (31%), és jóval többen (46%) 3% fölötti inflációt. 

 

23. ábra. Infláció várható mértéke 2014-ban – tulajdon szerinti bontásban 
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A nagyobb, 1000 fő felett cégek döntő többsége, 68%-a vár 3% alatti inflációt, és csak 16%-uk 3% 

fölöttit, míg az ennél kisebb létszámú cégek esetében nagyobb (27 illetve 37%) arányban vannak 

a 3% fölötti inflációt várók.  

24.  ábra. Infláció várható mértéke 2014-ban – létszám szerinti bontásban 

 

           

6.3.2 AZ ELMÚLT GAZDASÁGI ÉV ÁLTALÁNOS JELLEMZŐJE 

Az elmúlt gazdasági év megítélésében némi eltérés mutatkozik a magyar és szlovák cégek között. 

Míg egyetértés van a növekedés és csökkenés megítélésében: a magyar cégek 33%-a, míg a 

szlovák cégek 35%-a tapasztalt növekedést, és 20% ill. 14%-uk csökkenést, addig stagnálásról a 

magyar cégek 32%-a, a szlovákoknak pedig 49%-a számolt be.  

 

 

 

25. .ábra. Az elmúlt gazdasági év megítélése – országok szerinti bontásban 
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Az elmúlt gazdasági évet a hazai tulajdonú vállalatok ítélték meg legnegatívabban, 21%-uk 

csökkenést, 41%-uk stagnálást tapasztalt, és csak 30%-uk számolt be növekedésről. Ezzel 

szemben a külföldi tulajdonú cégek jóval optimistábban látják a helyzetet: 48%-uk növekedést, 

21%-uk stagnálást tapasztalt, és csak 10%-uk érzékelt csökkenést.  

26. .ábra. Az elmúlt gazdasági év megítélése – tulajdon szerinti bontásban 

 

  

Csökkenéséről legnagyobb arányban az oktatás (40%), mezőgazdaság (27%) és az FMCG (25%) 

területen tevékenykedő cégek számoltak be, de nem sokkal lemaradva követi őket a 

kereskedelem (23%) és az ipar (21%) is. Növekedésről legnagyobb arányban a szállítás (73%), 

ipar (46%) és telekommunikációs (40%) ágazatban nyilatkoztak.  
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27. .ábra. Az elmúlt gazdasági év megítélése – ágazatok szerinti bontásban 

 

      

A magán illetve köz/állami cégek között hasonló az elmúlt év megítélése, a többség vagy nem lát 

jelentős változást vagy inkább csökkenést érzékel (54% illetve 58%), növekedésről mindössze 

37% illetve 23%-uk számolt be. Az „egyéb” vállalatok döntő többsége (77%) - bár közöttük 

csökkenést senki sem tapasztalt - az elmúlt évet stagnálásnak ítélte. Az állami cégek/közszféra 

esetében magas arányt (19% vs. 9% ill. 8%) képviselnek azok, akik nem tudtak erre a kérdésre 

válaszolni.  

28. .ábra. Az elmúlt gazdasági év megítélése – tulajdonos szerinti bontásban 

 

  

A legnegatívabb a 100 fő alatti alkalmazottat foglalkoztatók véleménye, 43%-uk a stagnálást 

jelölte meg, további 21%-uk pedig a csökkenést. A 100-1000 fő közötti cégek között voltak 

legtöbben (49%), akik az elmúlt évben növekedést tapasztaltak, és az 1000 fő feletti létszámú 

cégek között voltak a legkevesebben (11%), akik az elmúlt évre vonatkozóan csökkenésről 

számoltak be.  

 

 

29. .ábra. Az elmúlt gazdasági év megítélése – létszám szerinti bontásban 
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6.3.3 AZ ÁRBEVÉTEL VÁRHATÓ NÖVEKEDÉSE 2014-BEN  

A 2014-re várt vállalati bevétel növekedésre vonatkozó várakozások terén nem tapasztalható 

markáns különbség a magyar és szlovák cégek között, a megkérdezett cégek rendre 16% illetve 

9%-a vár 1% alatti árbevétel növekedést, 46% illetve 54%-a 1-5% közötti növekedést, 15% illetve 

11%-a 5-10% közöttit, és a cégek  7% ill. 9%-a 10% fölöttit.  

30. .ábra. Vállalati árbevétel növekedés várható mértéke 2014-ben  – országok  

szerinti bon 

  

 

A vállalati árbevétel 2014-es növekedését a külföldi és vegyes vállalatok hasonlóan ítélik meg, 

mindössze 7% illetve 6%-uk jósol 1% alatti növekedést, míg a hazai vállalatoknál ezek aránya már 

16%. 1-5% közötti növekedést vár mind három kategóriában a vállalatok közel fele, 5-10% közöttit 

pedig 14% (hazai és külföldi) illetve 13%-uk (vegyes vállalatok). 10% fölötti növekedést viszonylag 

kevesen várnak, a hazaiak 9%, a külföldiek 2%, és a vegyes vállalatok 6%-a.  

 

31. ábra. Vállalati árbevétel növekedés várható mértéke 214-ben – tulajdonos 

szerinti bontásban 
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Ágazatonként vizsgálva, legpesszimistábbnak az FMCG, közigazgatás és oktatás területe látszik, 

ahol 1% alatti bevétel növekedéssel számol a megkérdezettek 33%, 27% illetve 20%-a. 5% fölötti 

árbevétel növekedést főleg IT szektorban (44%) valamint a szállítás (36%), mezőgazdaság (33%) 

és kereskedelem (33%) szektorokban várnak.  

32. .ábra. Vállalati árbevétel növekedés várható mértéke 2014-ben – ágazatok 

szerinti bontásban 

 

    

A magán illetve köz vagy állami cégek hasonlóan ítélik meg bevételeiket, többségük 1-5% közötti 

bevétel növekedést vár (48% illetve 56%), és mindössze 13% illetve 15% vár 1% alatti 

növekedést. Az 5% feletti kategóriákban van csak jelentősebb eltérés, míg a magán cégek 24%-a 

addig a köz vagy állami cégek  9%-a vár csak jelentősebb bevétel növekedést, ebből a magán 

cégek 8%-a, a köz vagy állami cégek 6%-a 10%-nál is magasabb bevétel növekedéssel számol. A 

fentiekkel összevetve az „egyéb” vállalati kategóriában - feltehetőleg a megkérdezettek nagy 

heterogenitása miatt - jóval többen várnak 1% alatti (23%), és jóval kevesebben (31%) 1-5% 

közötti árbevétel növekedést.  
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33.  ábra. Vállalati árbevétel növekedés várható mértéke 2014-ben – szektorok 

szerinti bontásban 

  

A cég létszáma nem befolyásolja jelentősen az árbevétellel kapcsolatos várakozásokat. (15.ábra). 

A cégek közel fele 1-5% közötti árbevétel növekedést vár, relatíve a legnagyobb arányban (49%) 

a 100 fő alatti cégek, és köztük vannak legtöbben (9%) azok is, akik 10% fölötti növekedést 

várnak. 5% fölötti növekedésre legkevésbé a legnagyobbak számítanak, 10%-uk szemben a 

többiek 22-24% közötti arányával, és egy sem volt köztük, aki 10% feletti növekedéssel számolna. 

Érdekes mód köztük igen magas (32%) a nem tudom választ adók aránya is.  

34. ábra. Vállalati árbevétel növekedés várható mértéke – létszám szerinti 

bontásban 

 

  

6.3.4 A NÖVEKEDÉS VÁRHATÓ IDŐTARTAMA 

A szlovák cégek valamivel optimistábbak a hosszú távú növekedéssel szemben, 27%-uk vár 2-5 

éves növekedési periódust, és 11%-uk 5 évnél is hosszabbat, szemben a magyarok 18% és 8%-

ával. A szlovákok közt jóval kevesebb (13%) a bizonytalan, nem tudom választ adók száma is, 

mint a magyaroknál (24%). Nem vár növekedést mindkét országban a megkérdezett cégek 14-

15%-a, és 1-2 éves növekedésben gondolkodik 35-36%-uk.  
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35. ábra. A növekedés várható időtartama – országok szerinti bontásban 

 

  

 

A növekedés kilátásait illetően legpesszimistábbak a hazai tulajdonú vállalatok, 17%-uk mondta 

azt, hogy nem lesz növekedés (szemben a külföldiek 7% és a vegyes vállalatok 13%-os 

arányával), és köztük fele annyian jósoltak csak 5 évnél hosszabb növekedést (7% vs. 13-14%). 

1-5 éves növekedési periódusban gondolkodik a többség, a hazai cégek 58%-a, a külföldiek 45%-

a, a vegyes vállaltok 60%-a nyilatkozott így.  

36. ábra. A növekedés várható időtartama – tulajdonos szerinti bontásban 

  

Az ágazatok többségében a legtöbben 1-5 éves növekedési időszakkal számolnak, ezek közül 

elsősorban 1-2 éves növekedési periódust várnak az FMCG (75%), telekommunikáció (60%) és 

gazdasági szolgáltatások (50%) területeken. A növekedéssel kapcsolatban legpesszimistábbak az 

oktatás és közigazgatás ágazatban, ahol a válaszadók 40% illetve 33%-a nyilatkozta azt, hogy 

egyáltalán nem lesz növekedés. 5 évnél hosszabb növekedési időszakra legtöbben az IT (22%) és 

kereskedelem (22%) területen voksoltak. A legoptimistábbak a szállítás (82%), kereskedelem 

(79%), FMCG, pénzügy, gazdasági szolgáltatások és mezőgazdaság (75-75%) területeken 

tevékenykedők, ahol a válaszadók legalább három negyede vár 1-5 éves és/vagy 5 évnél is 

hosszabb növekedést.  
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37. ábra. A növekedés várható időtartama – ágazat szerinti bontásban 

  

 

Az ágazati bontásban már láttuk, hogy az oktatásban és a közigazgatásban a legpesszimistábbak 

a növekedés kilátásait illetően. Így nem meglepő, hogy a köz vagy állami cégek jóval nagyobb 

arányban (24%) mondták azt, hogy egyáltalán nem lesz növekedés, mint a magán cégek (11%), 

és közülük senki sem vár 5 évnél hosszabb növekedési periódust, míg a magán cégek 11%-a 

igen. A legpesszimistábbak azonban az egyéb cégek, 39%-uk nem vár növekedést, köztük 

elsősorban alapítványok, nonprofit cégek, gazdasági társulások fordulnak elő. Összességében 

legoptimistábbak a magán cégek, bár sok köztük a bizonytalan, több mint kétharmaduk (68%) vár 

egy vagy több éves növekedést (szemben a többiek 54-54%-ával).   
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38. ábra. A növekedés várható időtartama – szektorok szerinti bontásban 

 

  

 

Az 100 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek a legpesszimistábbak, 17%-uk gondolja úgy, hogy 

nem lesz növekedés. Az 1000 fő alatti cégek háromnegyede (67%) úgy gondolja, hogy egy vagy 

több éves növekedést várhatunk, a legnagyobb 1000 fő feletti cégeknél 47% ez az arány, és 

közülük nagyon sok bizonytalan válasz érkezett (47%).  

39. ábra. A növekedés várható időtartama – létszám szerinti bontásban 

 

  

6.3.5 A VÁLSÁGBÓL VALÓ KILÁBALÁS, NÖVEKEDÉS HATÁSA  

A válságból való kilábalás, növekedés foglalkoztatási hatásaira vonatkozóan 7 különböző 

hatásterületre vonatkozón egy ötfokozatú skálán kellett a válaszokat megadni (ahol 1=Nem 

jellemző, 5=Igen nagymértékben, választ jelentette). A válságból való kilábalásnak, növekedésnek 

- mindkét országban nagyon hasonlóan - alig van hatása a foglalkoztatásra, a vizsgált területek 

átlagai 1,38 és 2,72 között mozognak. A „Nem tervezünk nagyobb változást”-ra adott válaszok 

átlaga lett mindkét országban a legmagasabb (2,42 ill. 2,72), ugyanakkor a nagy szórás értékek a 



Szent István University – J. Selye University 

 

157 

válaszok jelentős szóródását mutatják, azaz a megkérdezett cégek eléggé különbözőképpen 

gondolkodnak arról, hogy terveznek-e vagy sem változásokat a foglalkoztatás területén. 

(1.táblázat). A válaszok megoszlását mutatja a következő ábra. 

40. .ábra. A növekedés várható időtartama – létszám szerinti bontásban 

 

  

Látható, hogy míg a magyar cégeknek 37%-a, addig a szlovákoknak mindössze 20%-a tervez 

egyértelműen nagyobb változásokat, és a magyaroknál 22%, a szlovákoknál pedig 28% azok 

aránya, akik határozottan állítják (nagymértékben és igen nagymértékben jellemző válaszok), 

hogy nem terveznek nagyobb változásokat. (25.ábra). A felsorolt, foglalkoztatást érintő hatások 

ugyanakkor nem, vagy alig jellemzőek a megkérdezett cégekre. A leginkább jellemző  hatás 

mindkét országban a bérnövekedés (1,97 ill. 2,12) és létszámnövekedés (1,99 ill. 2,13). Kisebb 

nagyobb bérnövekedésről a magyar cégek 52%-a, a szlovákok 65%-a számolt be, míg 

létszámnövekedésről a magyarok 64%-a, a szlovákok 75%-a. Egyúttal – értelemszerűen – a 

legkevésbé az jellemző, hogy továbbra is létszámleépítésben gondolkodnának (1,38 ill. 1,53). Alig 

jellemző még a műszak szám növelése (1,46 ill. 1,97 ), valamint a heti munkanapok számának 

növelése (1,40 ill. 1,57) is. A többségében alacsony szórásértékek a válaszok homogenitását 

mutatják. A statisztikai vizsgálatok egy esetben (műszakszám növelése) mutatnak szignifikáns, 

gyenge (szóráshányados=0,22, Cramer’sV=0,28) kapcsolatot az ország és az egyes 

foglalkoztatási hatások között. 

 

77. .táblázat. A növekedés hatása a foglalkoztatottságra – országok szerinti 

átlagok és szórások 
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Létszámnöve

kedés

Szerződéses 

dolgozók 

számának 

növekedése

Műszak 

szám 

növelése

Heti 

munkanapok 

számának 

növelése

Bérnöveke-

dés

Nem 

tervezünk 

nagyobb 

változást

Továbbra is a 

létszámle-

építés lesz a 

jellemző

Átlag 1,99 1,69 1,46 1,40 1,97 2,42 1,38

Std. Szórás 1,25 1,11 1,00 0,90 0,98 1,42 0,93

Átlag 2,13 1,87 1,97 1,57 2,12 2,72 1,53

Std. Szórás 1,10 0,93 1,21 0,94 0,86 1,33 0,85

Átlag 2,04 1,75 1,61 1,46 2,01 2,52 1,43

Std. Szórás 1,20 1,06 1,09 0,91 0,95 1,39 0,91

Ország

Magyarország

Szlovákia

Összesen

 

 

A létszámleépítés sokkal inkább jellemző (2,29 vs. 1,39 ill.1,28) a vegyes tulajdonú cégekre,  bár a 

standard szórás kiugróan magas értéke a válaszok jelentős szóródását mutatja. A nem tervezünk 

nagyobb változás esetében a válaszok átlagai hasonlóak a különböző tulajdonosi kategóriákban 

(2,59-2,39-2,13), az összes többi lehetőséggel jobban élnek a külföldi cégek, azonban a legtöbb 

esetben a nagy szórás értékek a válaszok jelentős szóródására utalnak. (2.táblázat). A nem 

tervezünk nagyobb változást kivéve a tulajdonnak hatása van az egyes területekre, az ANOVA 

szignifikáns kapcsolatot mutat. Legerősebb a kapcsolat a szerződéses dolgozók számának 

növekedése esetében, a szóráshányados (Eta) értéke 0,387.  

 

78. .táblázat. A növekedés hatása a foglalkoztatottságra – tulajdonos szerinti 

átlagok és szórások 

Létszámnöve

kedés

Szerződéses 

dolgozók 

számának 

növekedése

Műszak 

szám 

növelése

Heti 

munkanapok 

számának 

növelése

Bérnöveke-

dés

Nem 

tervezünk 

nagyobb 

változást

Továbbra is a 

létszámle-

építés lesz a 

jellemző

Átlag 1,93 1,55 1,52 1,37 1,94 2,59 1,39

Std. Szórás 1,17 0,84 1,03 0,81 0,95 1,44 0,85

Átlag 2,55 2,62 2,08 1,84 2,39 2,39 1,28

Std. Szórás 1,36 1,46 1,26 1,20 0,89 1,24 0,60

Átlag 1,87 1,67 1,47 1,47 1,87 2,13 2,29

Std. Szórás 0,74 0,90 0,99 0,99 0,92 1,30 1,68

Tulajdonos

Hazai

Külföldi

Vegyes

 

 

A létszámleépítés esetében nincs számottevő különbség a magán és köz vagy állami vállalatok 

között, egyik kategóriában sem jellemző, hogy ezzel továbbra is élnének a cégek. A nem 

tervezünk nagyobb változást legkevésbé a magán cégekre jellemző (2,43), azaz a magán cégek 

inkább gondolkodnak változásokban a foglalkoztatás területén, míg a másik két kategóriában már 

a közepes mértékben jellemzőhöz közeli a válaszok átlaga (2,85 ill.2,92), a szórás értékek mind a 

három kategóriában elég magasak. A többi lehetőség – a szerződéses dolgozók számának 

növekedésén kívül – jellemzőbb a magán szektorban, mint a másik kettőben, azonban a legtöbb 

esetben a viszonylag nagy szórás értékek a válaszok jelentős szóródását mutatják. ( Mindhárom 

esetben (műszak szám növelés, heti munkanapok számának növelése, bérnövekedés) 
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szignifikáns, gyenge kapcsolat van a szektorok és a foglalkozatással kapcsolatos intézkedések 

között, a szóráshányados értéke mindhárom esetben 0,2 körüli. 

 

79. 3táblázat. A növekedés hatása a foglalkoztatottságra – szektorok szerinti 

átlagok és szórások 

Létszámnöve

kedés

Szerződéses 

dolgozók 

számának 

növekedése

Műszak 

szám 

növelése

Heti 

munkanapok 

számának 

növelése

Bérnöveke-

dés

Nem 

tervezünk 

nagyobb 

változást

Továbbra is a 

létszámle-

építés lesz a 

jellemző

Átlag 2,10 1,78 1,72 1,55 2,11 2,43 1,42

Std. Szórás 1,29 1,12 1,17 0,99 0,99 1,39 0,94

Átlag 1,74 1,50 1,29 1,17 1,62 2,85 1,50

Std. Szórás 0,82 0,62 0,68 0,45 0,65 1,39 0,80

Átlag 1,92 2,00 1,00 1,00 1,75 2,92 1,33

Std. Szórás 0,64 1,08 0,00 0,00 0,62 1,31 0,78

Szféra

Magán

Köz vagy 

állami

Egyéb

 

 

A legtöbb foglalkoztatást érintő hatásterületen nincs érdemi különbség az egyes cégkategóriák 

között. A kettő alatti illetve kettő körüli átlagok azt jelzik, hogy a cégekre – mérettől függetlenül – 

nem vagy csak kismértékben jellemzőek ezek. A létszámnövekedés jobban jellemző az 1000 főnél 

többet foglalkoztató cégekre, míg a szerződéses dolgozók leépítése legkevésbé a 100 fő alatti 

vállalatokra jellemző, de szignifikáns kapcsolat még ezekben az esetekben sem mutatható ki.  

 

80. .táblázat. A növekedés hatása a foglalkoztatottságra – létszám szerinti átlagok 

és szórások 

Létszámnöve

kedés

Szerződéses 

dolgozók 

számának 

növekedése

Műszak 

szám 

növelése

Heti 

munkanapok 

számának 

növelése

Bérnöveke-

dés

Nem 

tervezünk 

nagyobb 

változást

Továbbra is a 

létszámle-

építés lesz a 

jellemző

Átlag 1,93 1,62 1,56 1,41 2,01 2,51 1,42

Std. Szórás 1,18 0,92 1,06 0,87 0,97 1,41 0,89

Átlag 2,26 2,02 1,74 1,53 2,07 2,63 1,45

Std. Szórás 1,18 1,16 1,06 0,85 0,88 1,41 0,90

Átlag 2,42 2,00 1,84 1,68 2,00 2,37 1,47

Std. Szórás 1,39 1,49 1,38 1,38 1,00 1,16 1,12

Létszám

100 fő alatt

100-1000 fő

1000 fő fölött

 

 

Az FMCG területen (4,0) és a közigazgatásban (3,33) jellemző leginkább az, hogy nem terveznek 

nagyobb változásokat, és legkevésbé az energia (1,33) és az oktatási területen (1,75), azaz 

ezekben az ágazatokban jellemző az, hogy a cégek nagyobb változásokat terveznek. A 

létszámleépítés a telekommunikáció területén (2,0), a közigazgatásban (1,93) és a 

mezőgazdaságban (1,92) – ha kismértékben is – jellemző leginkább, az energia és a pénzügyi 

szektorban viszont egyáltalán nem jellemző. A létszámnövekedés és a szerződéses dolgozók 

számának növekedése legjellemzőbb a szállítás területén (2,91 ill. 2,82) és egyáltalán nem 

jellemző a telekommunikációs (1,2 ill. 1,0) és energia (1,0 ill. 1,25) szektorokban, valamint az 

utóbbi nem jellemző még a mezőgazdaságban sem (1,17). A műszakszám növelése leginkább az 
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iparban (2,11) és a mezőgazdaságban (1,92) fordul elő, és egyáltalán nem jellemző a 

közigazgatásban (1,07). A heti munkanapok számának növelése legjellemzőbb az ipar (1,89) és a 

szállítás (1,73) ágazatban, és egyáltalán nem jellemző az oktatásban (1,0), IT területen (1,0), 

valamint a pénzügyi szektorban sem (1,14). Bérnövekedés az IT (2,75), szállítás (2,45) és 

pénzügyi szektorban (2,40) fordul elő leginkább, és legkevésbé az FMCG (1,25) és a 

közigazgatás (1,33) területén.   

41. .ábra. A növekedés hatása a foglalkoztatottságra – ágazatok szerinti átlagok 

 

       

 

A létszámleépítést leszámítva, minden foglalkoztatási megoldás esetében az ANOVA szignifikáns 

összefüggést mutat az ágazattal. A szóráshányados (Eta) értékek gyenge-közepes erősségű 

kapcsolatot jeleznek mind a hat terület esetében.  
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81. .táblázat. Az ágazat és foglalkozatás közötti kapcsolat erőssége 

              

Foglalkoztatás Eta

Létszámnövekedés 0,339

Szerződéses dolgozók számának 

növekedése
0,385

Műszak szám növelése 0,309

Heti munkanapok számának növelése 0,321

Bérnöveke-dés 0,356

Nem tervezünk nagyobb változást 0,322
 

 

6.3.6 INTÉZKEDÉSEK A VÁLSÁGBÓL VALÓ KILÁBALÁS, NÖVEKEDÉS HATÁSAINAK 

KIHASZNÁLÁSA ÉRDEKÉBEN A FOGLALKOZTATÁS TERÉN  

 
A foglalkoztatás területén, a válságból való kilábalás, növekedés hatásainak kihasználására 

tervezett intézkedésekre vonatkozóan 9 különböző kategóriában egy ötfokozatú skálán lehetett a 

válaszokat megadni (ahol 1=Nem jellemző, 5=Igen nagymértékben, választ jelentette).   

 

Összességében a megkérdezett cégek 61%-a szükségesnek tart valamilyen intézkedést a 

foglalkoztatás területén, a magyar cégek esetében 67%, a szlovákoknál 50% ezek aránya. Ennek 

ellenére a magyar cégek az összes megnevezett intézkedésről nagyobb arányban tartották azt, 

hogy az náluk nem jellemző, mint a szlovákok. A két legkevésbé preferált intézkedés megegyezik 

a két országban. A magyaroknál legkevésbé jellemző a kiszervezés, outsourcing, a cégek 70%-

ára ez egyáltalán nem jellemző, ezt követi a bérbefagyasztás megszüntetése és a korábbinál 

olcsóbb munkaerő foglalkoztatása (57-57%), míg a szlovákoknál a bérbefagyasztás 

megszüntetése áll a sor végén (55%), ezt követi a kiszervezés, outsourcing (49%), valamint a 

létszámleépítés megszüntetése (46%). A legnagyobb különbség a két ország között a 

termékfejlesztés vonatkozásában van, a magyarok 42%-a, míg a szlovákok 13%-a mondta azt, 

hogy náluk ez nem jellemző, azaz a szlovák cégek döntő többsége (87%-a) kisebb nagyobb 

mértékben él ezzel a lehetőséggel. Mindkét országban a szervezeti hatékonyság növelése a 

leginkább preferált intézkedés, a magyar cégek 85%-a, a szlovákok 91%-a foglalkozik ezzel a 

kérdéssel. Az atipikus foglalkoztatás növelése mindkét országban középtájon foglal helyet a 

sorban, a magyar cégek 53%-a, a szlovákok 61%-a tervezi, hogy kisebb-nagyobb mértékben élni 

akar vele.   

 

42. .ábra. Tervezett intézkedések – A „nem jellemző” válaszok aránya 
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Értelemszerűen a szervezeti hatékonyság növelése esetében a legmagasabb a válaszok 

átlagértéke (3,36 ill. 3,7) is, ezt követi a műszaki, technológiai fejlesztés (2,74 ill. 2,97) és a 

termékfejlesztés (2,54 ill. 3,24), míg az outsourcing (1,53 ill. 1,82) esetében a legalacsonyabb. 

Látható, hogy a két ország átlagai nagyon hasonlóak, egyedül a termékfejlesztés esetében 

tapasztalható jelentősebb különbség, ez esetben az ANOVA is szignifikáns kapcsolatot jelez, a 

szóráshányados (Eta) értéke 0,216.  

 

82. .táblázat. Tervezett intézkedések - országok szerinti átlagok és szórások 

Nem 

szükséges 

semmit 

tenni

Atipikus 

foglalkozta 

tás 

növelése

Korábbinál 

olcsóbb 

munkaerő 

foglalkozta 

tása Kiszervezés

Bérbefa-

gyasztás 

megszűnte-

tése

Létszámle-

építés 

megszűnte-

tése

Műszaki 

fejlesztés, 

gépvásár-

lás

Termékfej-

lesztés, új 

termék 

előállítása

Szervezeti 

hatékony-

ság 

növelése

Átlag 1,78 1,96 1,71 1,53 1,81 2,34 2,74 2,54 3,36

Std. Szórás 1,28 1,20 0,99 0,97 1,16 1,52 1,38 1,56 1,38

Átlag 1,94 2,15 1,96 1,82 1,84 2,14 2,97 3,24 3,70

Std. Szórás 1,17 1,14 1,09 0,95 1,15 1,29 1,39 1,36 1,27

Átlag 1,84 2,02 1,79 1,63 1,82 2,27 2,82 2,78 3,48

Std. Szórás 1,24 1,18 1,03 0,97 1,15 1,45 1,38 1,53 1,35

Ország

Magyar-

ország

Szlovákia

Összesen

 

 

A cég tulajdonnak nincs jelentős differenciáló hatása az egyes intézkedések alkalmazására. Az 

egyes átlagok tulajdonossal való összefüggését varianciaanalízissel (ANOVA) vizsgálva, egyedül 

termékfejlesztés esetében mutat ismét szignifikáns, gyenge összefüggést 

(szóráshányados=0,216), a külföldi és vegyes vállalatokra sokkal inkább jellemző ez, mint a hazai 

cégekre. A viszonylag magas szórásértékek azonban a válaszok nagy szóródását jelzik, azaz a 

cégek nagyon különbözőképpen gondolkodnak erről. Bár a nem szükséges semmit tenni 

hozzáállás általában véve alig jellemző (1,84-es átlagérték) a cégekre, valamivel jobban jellemzi a 

hazai cégeket (1,94), mint a külföldi (1,51) és vegyes vállalatokat (1,67). Az atipikus foglalkoztatás, 

a szervezeti hatékonyság növelése, a korábbinál olcsóbb munkaerő foglalkoztatása viszont inkább 

jellemző a külföldi és vegyes tulajdonú cégekre, mint a hazaiakra. Az alábbi táblázat a válaszok 

átlagait mutatja tulajdonos szerinti bontásban.  

83. .táblázat. Tervezett intézkedések - tulajdonos szerinti átlagok és szórások 
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Nem 

szükséges 

semmit 

tenni

Atipikus 

foglalkozta 

tás 

növelése

Korábbinál 

olcsóbb 

munkaerő 

foglalkozta 

tása Kiszervezés

Bérbefa-

gyasztás 

megszűnte-

tése

Létszámle-

építés 

megszűnte-

tése

Műszaki 

fejlesztés, 

gépvásár-

lás

Termékfej-

lesztés, új 

termék 

előállítása

Szervezeti 

hatékony-

ság 

növelése

Átlag 1,94 1,94 1,70 1,56 1,79 2,22 2,80 2,58 3,36

Std. Szórás 1,32 1,15 1,03 0,96 1,16 1,46 1,44 1,55 1,39

Átlag 1,51 2,33 2,03 1,69 1,89 2,58 2,92 3,28 3,82

Std. Szórás 0,96 1,33 0,93 0,83 1,07 1,42 1,13 1,32 1,11

Átlag 1,67 2,07 2,07 2,13 1,93 2,07 2,73 3,40 3,87

Std. Szórás 0,98 1,10 1,16 1,30 1,33 1,33 1,44 1,45 1,36

Tulajdonos

Hazai

Külföldi

Vegyes

 
 

A magán és a köz vagy állami szektort tekintve, négy esetben találunk szignifikáns (ANOVA), 

gyenge kapcsolatot az egyes intézkedésekkel. A termékfejlesztés esetében legerősebb a változók 

közötti összefüggés (Eta=0,257), érthető módon ez a magán cégekre sokkal inkább jellemző ez, 

mint a köz vagy állami cégekre. Az atipikus foglalkoztatás (Eta=0,188) és a szervezeti 

hatékonyság növelése (Eta=0,187), valamint a műszaki fejlesztés (Eta=0,220), tekintetében is 

markáns különbségek tapasztalhatók. Ezeknek a magán szektorban, sőt az „egyéb” 

cégkategóriában is, érthető módon, nagyobb a jelentősége, mint a köz vagy állami 

intézményekben.   

 

84. táblázat. Tervezett intézkedések - szektor szerinti átlagok és szórások 

Nem 

szükséges 

semmit 

tenni

Atipikus 

foglalkozta 

tás 

növelése

Korábbinál 

olcsóbb 

munkaerő 

foglalkozta 

tása Kiszervezés

Bérbefa-

gyasztás 

megszűnte-

tése

Létszámle-

építés 

megszűnte-

tése

Műszaki 

fejlesztés, 

gépvásár-

lás

Termékfej-

lesztés, új 

termék 

előállítása

Szervezeti 

hatékony-

ság 

növelése

Átlag 1,83 2,12 1,85 1,66 1,84 2,26 2,98 2,98 3,61

Std. Szórás 1,26 1,24 1,07 1,03 1,16 1,48 1,39 1,55 1,36

Átlag 1,88 1,52 1,52 1,63 1,63 2,22 2,21 1,97 2,97

Std. Szórás 1,24 0,76 0,87 0,79 0,98 1,29 1,25 1,29 1,28

Átlag 1,83 2,15 1,67 1,25 2,08 2,50 2,42 2,27 3,08

Std. Szórás 1,11 1,07 0,78 0,62 1,44 1,51 1,08 1,01 1,08
Egyéb

Szféra 

Magán

Köz vagy 

állami

 

 

Cég méret (létszám) szerint megvizsgálva az egyes intézkedéseket, egyedül az atipikus 

foglalkoztatás növelése esetében van szignifikáns összefüggés a cég mérettel, a szóráshányados 

(Eta=0,189) gyenge kapcsolatot mutat. Leginkább a legnagyobb, 1000 főnél is többet foglalkoztató 

cégekre jellemző az atipikus foglalkoztatás, bár a relatíve nagy szórásértékek azt mutatják, hogy 

az egyes cégek nagyon különböző módon állnak ehhez hozzá.  

 

85. táblázat. Tervezett intézkedések – cég méret szerinti átlagok és szórások 
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Nem 

szükséges 

semmit 

tenni

Atipikus 

foglalkozta 

tás 

növelése

Korábbinál 

olcsóbb 

munkaerő 

foglalkozta 

tása Kiszervezés

Bérbefa-

gyasztás 

megszűnte-

tése

Létszámle-

építés 

megszűnte-

tése

Műszaki 

fejlesztés, 

gépvásár-

lás

Termékfej-

lesztés, új 

termék 

előállítása

Szervezeti 

hatékony-

ság 

növelése

Átlag 1,94 2,08 1,75 1,54 1,87 2,22 2,93 2,79 3,47

Std. Szórás 1,28 1,24 1,00 0,95 1,21 1,48 1,47 1,56 1,40

Átlag 1,63 1,65 1,93 1,86 1,74 2,48 2,63 2,81 3,47

Std. Szórás 1,24 0,78 1,18 1,01 1,06 1,43 1,11 1,38 1,20

Átlag 1,61 2,47 1,79 1,84 1,74 2,11 2,47 2,74 3,61

Std. Szórás 0,92 1,39 0,98 1,01 0,99 1,20 1,26 1,69 1,38

100-1000 

fő

1000 fő 

fölött

Létszám

100 fő 

alatt

 

 

 

A termékfejlesztés, a műszaki fejlesztés valamint a szervezeti hatékonyság növelése esetében az 

ágazat és ezen intézkedések között szignifikáns, közepes erősségű kapcsolat van, a 

szóráshányados értéke rendre: 0,410; 0,401; 0,353. Mindhárom intézkedés legkevésbé jellemző a 

közigazgatásban és az energia ágazatban (az átlagok rendre: 1,36; 1,73; 2,87 ill. 1,00; 1,75; 

2,00). A termékfejlesztés legnagyobb jelentőséggel bír a pénzügyi szektor (3,6), az FMCG (3,33) 

és az ipar (3,36) vonatkozásában, a műszaki fejlesztés legjellemzőbb a szállítás (3,55), ipar (3,49) 

és mezőgazdaság (3,25) területeken, a szervezeti hatékonyság növelése pedig leginkább a 

pénzügyi szektorban (4,27) és az oktatásban (4,25). 

 

Ezenkívül a pénzügyi szektorban gondolják legkevésbé azt, hogy nem szükséges semmit tenni 

(1,14), az atipikus foglalkozatás növelése pedig meglepő módon leginkább az oktatásban jellemző 

(3,20) és legkevésbé az energia (1,25), a telekommunikációs (1,40) és a közigazgatási (1,43) 

területeken.  
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86. .ábra. Tervezett intézkedések - iparágankénti átlagok 

 

    

7.3 FOGLALKOZTATÁSI MÓDOK 

6.3.1 VÉLEMÉNYEK AZ ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATBAN 

12 attitűdállításon keresztül vizsgáltuk a cégek atipikus foglalkoztatáshoz való hozzáállását. A 

válaszokat 5-fokozatú középre rendezett skálán lehetett megadni, ahol a 3-as a semleges, 

közömbös érték, mindkét irányban két-két fokozat volt az állításokkal való egyetértés vagy egyet 

nem értés erősségének kifejezésére. A továbbiakban a válaszok átlagait hasonlítjuk össze 

különböző független változók mentén.  

A magyar és szlovák cégek válaszainak átlagai a legtöbb esetben hasonlóak, és egy irányba 

mutatnak. Az atipikus foglalkoztatást általában ismerik a megkérdezettek, nincsenek rossz 

tapasztalataik, azonban bizonytalanok abban, hogy cégüknél van-e olyan foglalkoztatási eset, amit 

atipikus foglalkoztatással lehetne megoldani (2,64 ill. 2,96), és a jelenlegi, megszokott, 

foglalkoztatási rendszeren inkább nem kívánnak változtatni (3,07 ill. 3,14), illetve nem szívesen 

dolgoznak együtt munkaerő-kölcsönző cégekkel sem (2,38 ill. 2,04). Véleményük szerint a 

vezetők is jobban elfogadják a hagyományos foglalkoztatási formákat (3,19 ill. 3,39), és úgy látják, 

hogy az alkalmazottaik sem szívesen dolgoznának atipikus foglalkoztatási formák keretében (2,89 

ill. 2,66).  A magyarok inkább egyetértenek azzal, hogy vannak a cégüknél olyan tevékenységek, 

amelyek nem igénylik a munkahelyen való tartózkodást, míg a szlovákok inkább nem (3,19 ill. 
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2,91). A szlovákok inkább nem foglalkoztatnának hátrányos helyzetű munkaerőt (2,75) és külföldi 

munkavállalókat (2,15), míg a magyarok semlegesek ezekben a kérdésben (3,01 ill. 2,92).  

 

87. .táblázat. Atipikus foglalkoztatással kapcsolatos vélemények – országok 

szerinti bontásban 

Magyar Szlovák Összesen

Átlag 2,11 2,47 2,23

St. szórás 1,355 1,24 1,325

Átlag 1,80 2,22 1,94

St. szórás 1,153 1,118 1,156

Átlag 3,07 3,14 3,09

St. szórás 1,491 1,320 1,433

Átlag 2,64 2,96 2,75

St. szórás 1,559 1,364 1,500

Átlag 3,19 3,39 3,26

St. szórás 1,448 1,290 1,398

Átlag 3,01 2,75 2,92

St. szórás 1,406 1,164 1,332

Átlag 3,19 3,00 3,13

St. szórás 1,415 1,109 1,321

Átlag 3,92 3,12 3,65

St. szórás 1,297 1,285 1,344

Átlag 3,19 2,91 3,10

St. szórás 1,568 1,411 1,519

Átlag 2,92 2,15 2,66

St. szórás 1,451 1,213 1,420

Átlag 2,38 2,04 2,27

St. szórás 1,424 1,165 1,349

Átlag 2,89 2,66 2,81

St. szórás 1,366 1,162 1,303

8.     A tartós munkanélküliség után 

alkalmazott személyt ugyanolyan 

munkarendben kell foglalkoztatni, 

mint a többi alkalmazottat

9.     Vannak olyan tevékenységek a 

vállalatoknál, melyek nem igénylik 

a munkahelyen való tartózkodást

10.   Szívesen alkalmaznék külföldi 

állampolgárt

11.   Szívesen dolgozom együtt 

munkaerő-kölcsönző cégekkel

12.   Úgy látom, hogy az alkalma-

zottaim szívesen dolgoznának 

atipikus foglalkoztatási forma 

keretében

3.     Ismerem, de a nem akarjuk 

megváltoztatni a jelenleg kialakult 

foglalkoztatásii rendszerünket

1.     Nem ismerem az atipikus 

foglalkoztatási módokat és most 

nem is tudunk foglalkozni vele

2.     Alkalmaztuk, de nem volt jó a 

tapasztalatunk

4.     Hallottam róla, de nálunk nincs 

olyan foglalkoztatási eset, amit 

atipikus foglalkoztatással lehetne 

megoldani

5.     A vezetők jobban elfogadják a 

hagyományos foglalkoztatási 

modellt, mint az atipikus 

foglalkoztatás bármely formáját

6.     Szívesen foglalkoztatunk 

hátrányos helyzetű munkaerőt

7.     Van olyan intézmény, amely az 

atipikus foglalkoztatás terén 

információt/segítséget nyújt

 

 

ANOVA szignifikáns kapcsolatot három esetben mutat: 

 Azzal, hogy alkalmazták (az atipikus foglalkoztatási formákat), de nem volt jó 

tapasztalatunk a magyarok erőteljesebben nem értettek egyet (1,80), mint a szlovákok 

(2,22). A szóráshányados értéke: 0,172. 

 Azzal, hogy a tartós munkanélküliség után ugyanolyan munkarendben kell 
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foglalkoztatni egy személyt, mint a többieket, a magyarok határozottabban értettek 

ezzel egyet, válaszaik átlaga 3,92, míg a szlovákoké 3,12. A szóráshányados értéke: 

0,281.  

 A magyarok kevésbé utasítják el a külföldi állampolgárok alkalmazását (2,92), minta 

szlovákok (2,15). A szóráshányados értéke: 0,257 

 

Mindezekből az látszik, hogy a magyar munkáltatók kevésbé utasítják el az atipikus foglalkoztatást 

és kevésbé diszkriminatívak a hátrányos helyzetű munkaerő, a külföldi állampolgárok, valamint a 

tartós munkanélküliség után foglalkoztatott személyek alkalmazásával kapcsolatban.  

 

Tulajdonos szerint vizsgálva a válaszokat, nincs számottevő különbség az egyes kategóriák 

átlagai között az atipikus foglalkoztatás ismeretében (a hazai – külföldi - vegyes kategóriák átlagai 

rendre 2,29; 1,98; 2,33), és abban is egyetértés van, hogy a vezetők jobban elfogadják a 

hagyományos foglalkoztatási formákat (3,24; 3,28; 3,40). Mindannyian nagyjából semlegesek a 

hátrányos helyzetű munkaerő foglalkoztatásában (2,90; 3,05; 2,73). 

 

Szignifikáns kapcsolat mutatható ki a tulajdonos és a külföldi munkaerő alkalmazása, valamint a 

munkaerő kölcsönző cégekkel való együttműködés között. A külföldi és vegyes vállalatok 

szívesebben foglalkoztatnak külföldieket (3,20; 2,93), míg a hazaiak jobban idegenkednek ettől 

(2,49). A szóráshányados értéke 0,206, gyenge kapcsolatot jelez a változók között. A munkaerő 

kölcsönző cégekkel való együttműködést kevésbé utasítják el a külföldiek (2,90) és a vegyes 

vállalatok (2,60), mint a hazaiak (2,06), a szóráshányados értéke 0,256, szintén gyenge 

kapcsolatot jelez a változók között 

 

További számottevő eltérés mutatkozik abban is, hogy a jelenlegi foglalkozatási rendszerhez 

mennyire ragaszkodnak a vállalatok, leginkább a vegyes vállalatok ragaszkodnak hozzá (3,47), 

legkevésbé a külföldiek (2,70). A hazai cégek inkább gondolják azt, hogy nincsen olyan 

foglalkoztatási eset náluk, amit atipikus foglalkoztatással lehetne megoldani, mint a többiek (2,89 

vs. 2,36; 2,33). A külföldi vállalatok úgy látják, hogy alkalmazottaik szívesen dolgoznának atipikus 

foglalkoztatási formák keretében (3,13) míg a hazai és a vegyes vállalatok ezt jóval negatívabban 

ítélik meg (2,72; 2,87). (29.ábra) Összességében elmondható, hogy a külföldi tulajdonú cégek 

viszonyulnak legpozitívabban az atipikus foglalkoztatáshoz. 

 

43. ábra. Atipikus foglalkoztatással kapcsolatos vélemények – tulajdonos szerinti 

bontásban 
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Magán és köz vagy állami szektor szerinti bontásban vizsgálva a válaszokat az esetek 

többségében nem találunk számottevő különbséget, szignifikáns kapcsolat van viszont a 

következő esetekben: 

 A köz- vagy állami cégek inkább gondolják azt, hogy cégüknél nincsen olyan 

foglalkoztatási eset, amit atipikus foglalkoztatással lehetne megoldani (3,09 vs. 2,75; 

1,85) mint a többiek, a szóráshányados értéke 0,18. 

 A köz- vagy állami cégek inkább gondolják azt, hogy a tartós munkanélküliség után 

ugyanolyan munkarendben kell foglalkoztatni egy személyt, mint másokat (4,24 vs. 

3,56; 3,17), a szóráshányados értéke 0,208. 

Továbbá a köz- vagy állami cégek jobban ragaszkodnak a jelenlegi foglalkoztatási rendszerükhöz 

(3,51 vs. 3,03; 2,69), és náluk a vezetők is jobban elfogadják a hagyományos foglalkoztatási 

formákat (3,64 vs. 3,20; 2,92), valamint szívesebben foglalkoztatnak hátrányos helyzetű 

munkaerőt (3,21 vs. 2,86; 2,92). Az alábbi ábrán kiemeltük azokat az állításokat ahol az egyes 

szektorok átlagai jelentősebben eltérnek egymástól.  



Szent István University – J. Selye University 

 

169 

 

44. .ábra. Atipikus foglalkoztatással kapcsolatos vélemények – szektor szerinti 

bontásban 

 

  

 

Alkalmazotti létszám szerint vizsgálva a válaszokat, a legnagyobb, 1000 főnél többet foglalkoztató 

cégek értettek legkevésbé egyet azzal, hogy nem ismerik az atipikus foglalkoztatást, és nem is 

tudnak jelenleg ezzel foglalkozni (az átlagok rendre: 2,32; 2,14; 1,84). Tehát ők ismerik leginkább 

az atipikus foglalkozatási módokat, és kevésbé gondolják azt, hogy nincs náluk olyan eset, amit 

atipikus foglalkoztatással lehetne megoldani (2,82; 2,80; 2,05). Minél nagyobb egy cég, annál 

szívesebben foglalkoztat külföldi munkavállalókat (2,42; 3,17; 3,37). A nagyobb cégek relatíve 

szívesebben dolgoznak együtt munkaerő közvetítő cégekkel is (2,04; 2,79; 2,89), bár még náluk is 

negatív irányba mutat a válaszok átlaga, és úgy látják, hogy alkalmazottaik szívesen dolgoznának 

atipikus foglalkoztatási formák keretében (2,65; 3,00; 3,53). Ez utóbbi három esetben szignifikáns, 

gyenge kapcsolat van a változók között (a szóráshányados értéke rendre 0,264; 0,266; 0,211). 

Összességében tehát, minél nagyobb egy cég annál jobban ismeri az atipikus foglalkoztatási 

módokat és annál pozitívabban áll hozzá ezekhez. 
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45. .ábra. Atipikus foglalkoztatással kapcsolatos vélemények – létszám szerinti 

bontásban 

 

   

 

Ágazatok szerint vizsgálva a véleményeket, általában elmondható, hogy az atipikus foglalkoztatási 

formákat összességében az IT és telekommunikációs területen ismerik legjobban, leginkább ők 

hajlamosak megváltoztatni ilyen irányba a foglalkoztatási rendszerüket, és vannak olyan 

foglalkoztatási esetek, amikor ténylegesen alkalmazni is tudják, valamint náluk fogadják el a 

vezetők is leginkább ezeket. Náluk vannak leginkább olyan tevékenységek is, amelyek nem 

igénylik a munkahelyen való tartózkodást, alkalmazottaik is szívesen dolgoznak atipikus 

foglalkoztatási forma keretében, és külföldi állampolgárokat is ők alkalmaznak legszívesebben. 

 

Legkevésbé az FMCG, oktatás, és mezőgazdaság területén ismerik az atipikus foglalkoztatási 

formákat, a foglalkoztatási rendszerüket (összhangban a köz vagy állami szféránál kapott 

eredményekkel) legkevésbé a közigazgatás területén akarják megváltoztatni, és ők valamint az 

FMCG területen tevékenykedők tartják leginkább úgy, hogy nincs olyan esetük, amit atipikus 

foglalkoztatással lehetne megoldani. E két területen, valamint a mezőgazdaságban a leginkább 

elutasítók a vezetők is e formákkal szemben. A pénzügyi szektorban és a közigazgatásban 

jellemző legkevésbé, hogy lennének olyan tevékenységek, melyek nem igénylik a munkahelyen 

való tartózkodást.  
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88. táblázat. Atipikus foglalkoztatással kapcsolatos vélemények átlaga – ágazatok 

szerint 

Ipar
Keres 

kedelem
FMCG

Pénzü-

gyi 

szektor

IT

Tele-

kommu-

nikáció

Szállítás Energia

Gazda-

sági 

szolgál-

tatások

Oktatás
Közigazg

atás

Mező- 

gazda-

ság

Egyéb

1.     Nem ismerem az atipikus 

foglalkoztatási módokat és most nem 

is tudunk foglalkozni vele

1,93 2,67 3,00 2,29 1,38 1,60 2,70 2,50 2,13 3,00 2,33 2,80 2,09

2.     Alkalmaztuk, de nem volt jó a 

tapasztalatunk
1,92 1,89 2,50 1,79 1,57 2,80 1,90 2,00 1,92 1,40 2,29 2,20 1,88

3.     Ismerem, de a nem akarjuk 

megváltoztatni a jelenleg kialakult 

foglalkoztatásii rendszerünket

2,88 3,03 3,25 3,21 2,43 2,80 3,40 2,50 3,31 3,00 3,93 3,40 3,05

4.     Hallottam róla, de nálunk nincs 

olyan foglalkoztatási eset, amit 

atipikus foglalkoztatással lehetne 

megoldani

2,64 2,48 3,50 2,71 1,57 2,00 2,44 2,50 3,36 3,25 3,43 3,00 2,89

5.     A vezetők jobban elfogadják a 

hagyományos foglalkoztatási modellt, 

mint az atipikus foglalkoztatás 

bármely formáját

3,15 2,77 4,25 3,29 2,29 2,60 3,50 3,75 2,77 3,80 3,92 4,30 3,49

6.     Szívesen foglalkoztatunk 

hátrányos helyzetű munkaerőt
2,69 3,11 3,00 2,79 3,00 3,00 2,60 1,75 2,77 2,80 3,57 3,00 3,11

7.     Van olyan intézmény, amely az 

atipikus foglalkoztatás terén 

információt/segítséget nyújt

3,16 3,10 2,25 2,69 3,00 3,60 3,30 3,33 3,23 3,00 3,00 3,20 3,24

8.     A tartós munkanélküliség után 

alkalmazott személyt ugyanolyan 

munkarendben kell foglalkoztatni, 

mint a többi alkalmazottat

3,56 3,67 5,00 3,21 3,57 3,80 3,50 4,00 3,31 3,60 4,00 3,90 3,76

9.     Vannak olyan tevékenységek a 

vállalatoknál, melyek nem igénylik a 

munkahelyen való tartózkodást

2,92 3,36 4,25 2,43 4,57 4,00 3,50 3,00 3,23 3,00 2,57 2,70 3,03

10.   Szívesen alkalmaznék külföldi 

állampolgárt
2,66 2,96 3,00 2,86 4,29 3,60 2,70 1,50 2,07 2,40 2,36 1,70 2,60

11.   Szívesen dolgozom együtt 

munkaerő-kölcsönző cégekkel
2,53 2,15 2,75 2,00 2,43 2,40 2,20 1,50 2,38 2,20 2,21 1,90 2,11

12.   Úgy látom, hogy az alkalma-zottaim 

szívesen dolgoznának atipikus 

foglalkoztatási forma keretében

2,75 2,74 3,00 3,36 4,00 3,00 2,60 1,50 2,92 2,00 3,14 2,40 2,71

 

 

Két esetben kaptunk szignifikáns, közepes erősségű kapcsolatot:  

 A vezetők jobban elfogadják a hagyományos foglalkoztatási modellt, mint az atipikus 

foglalkoztatás bármely formáját (szóráshányados: 0,34) (46. ábra):  

Ahogyan azt már az előzőekben láttuk, az IT és telekommunikációs terület vezetői a 

legkevésbé elutasítóak az atipikus foglalkoztatási formákkal szemben, és leginkább 

azok a mezőgazdaság, FMCG és a közigazgatás területen tevékenykedő vezetők. 

 Szívesen alkalmaznék külföldi állampolgárt (szóráshányados:0,343): 

Legszívesebben az IT és telekommunikációs területen alkalmaznak külföldi 

állampolgárokat, leginkább az energia, mezőgazdaság és gazdasági szolgáltatások 

területeken elutasítóak ezzel szemben.  

46. .ábra. Atipikus foglalkoztatással kapcsolatos vélemények – ágazatok szerint 
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6.3.2 A TIPIKUS FOGLAKOZTATÁS A SZERVEZETEKBEN 

A részmunkaidős foglalkoztatás terén nincs lényeges különbség a magyar és szlovák cégek 

között, egyaránt megközelítőleg 58-58%-uknál vannak részmunkaidős foglalkoztatottak. Egyedül 

az 50% fölötti részmunkaidős alkalmazásában jelentősebb a magyarok előnye, 5%-uk nyilatkozott 

így, míg a szlovákoknak csak 2%-a.  

47. ábra. Részmunkaidős foglalkozatás – országok szerint 

  

A magyar cégek 12%-ánál, míg a szlovákok 24%-ánál van távmunka, a szlovákoknál valamivel 

nagyobb arányt (3,6% vs. 1,5%) képviselnek a jelentős (30% fölötti) arányban távmunkásokat 

alkalmazó cégek.  

48. ábra. Távmunka – országok szerint 
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A részmunkaidős foglalkoztatást tulajdonos szerinti bontásban vizsgálva, a vegyes vállalatokat 

jellemzi legjobban a részmunkaidős foglalkoztatás, 67%-uknál 1-10%, míg 25%-uknál 10% fölötti 

a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya, míg a hazai cégek között vannak legnagyobb 

arányban olyanok, akik egyáltalán nem foglalkoztatnak részmunkaidőben dolgozókat, közel fele 

(48%) ilyen a cégeknek. (35.ábra)  

49. .ábra. Részmunkaidős foglalkozatás –tulajdonos szerint 

  
Távmunkával összességében a megkérdezett cégek 15%-a él, leginkább a  vegyes vállalatok 

(25%), legkevésbé a hazai vállalatok (14%). 
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50. .ábra. Távmunka –tulajdonos szerint 

 

  
 

A távmunka tekintetében nincs jelentős különbség a magán és a köz- vagy állami szektor között, 

15% illetve 12% az ezzel élő cégek, intézmények aránya. 10% fölötti távmunkást csak a magán 

cégek alkalmaznak, 5%-uk ilyen. A részfoglalkoztatás azonban sokkal inkább jellemző a köz vagy 

állami szektorban, mint a magán cégek körében. A magán szektorban 56%, a köz vagy állami 

szektorban 70% az ezzel élők aránya, utóbbiaknál a cégek többsége (58%) 1-10% 

részmunkaidőst foglalkoztat. A magán szférában a cégek 31%-a alkalmaz 10% alatti, míg 25%-a 

10% fölötti arányban részmunkaidősöket.  

51. .ábra. Részmunkaidős foglalkozatás – szektor szerint 

  

Alkalmazotti létszám szerint megvizsgálva, az 1000 fő fölötti, nagy cégek esetében jellemző 

leginkább a részmunkaidős foglalkoztatás, 88%-uk él ezzel a lehetősséggel, és közülük 77%-ot 

képviselnek azok, akiknél a dolgozók 1-10%-a tartozik ebben a kategóriába. Ezzel szemben az 

1000 főnél kisebb cégeknél csak 53% illetve 60%-ot képviselnek a részmunkaidős foglalkoztatást 

alkalmazók, viszont a legkisebb (100 fő alatti) cégek között vannak legnagyobb arányban azok, 

akik 10% fölötti részmunkaidőst alkalmaznak, 27%-uk ilyen.  
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52. .ábra. Részmunkaidős foglalkozatás – létszám szerint 

  

A távmunkát is inkább a nagyobb cégek alkalmazzák, az 1000 fő fölöttiek 35%-ára jellemző, míg a 

kisebbeknél 12% illetve 17% ezek aránya.  

53. ábra. Távmunka – létszám szerint 

 

  

 

A részmunkaidős foglalkoztatás legnagyobb arányban a pénzügyi szektorban (85%), FMCG (75%) 

és IT (71%) területen illetve a közigazgatásban fordul elő (71%), legkevésbé pedig a 

kereskedelemben (47%). A távmunkát a telekommunikációs cégeknél, (50%), az energia (33%) 

és pénzügyi szektorban (31%) alkalmazzák leginkább, és érthető módon az oktatásban, a 

mezőgazdaságban és FMCG területen pedig egyáltalán nem.  

 

 

 

54. ábra. Részmunkaidő és távmunka – ágazatok szerint 
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7.4 VÁLLALATI HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 

 

A vállalatok körében végzett kutatás keretében a következő hipotéziseket vizsgáltuk: 

H31:  Feltevésünk szerint a válságból való kilábalás, növekedés, foglalkoztatást érintő 

hatása a cégek számára elsősorban a létszám- és bérnövekedésben nyilvánul meg 

mindkét országban. Mindkettő inkább jelentkezik a magán vállalatoknál és a külföldi 

tulajdonú cégeknél, és függ a cégmérettől is, a nagyobb cégekre inkább jellemző, mint 

a kisebbekre. 

 

 Elemzésünk megmutatta, hogy a leginkább jellemző hatás valóban mindkét országban a 

bérnövekedés és létszámnövekedés. Kisebb nagyobb bérnövekedésről a magyar cégek 

52%-a, a szlovákok 65%-a számolt be, míg létszámnövekedésről a magyarok 64%-a, a 

szlovákok 75%-a. A szlovák cégekre tehát mindkét hatás valamivel jobban jellemző, de a 

statisztikai vizsgálatok nem mutatnak szignifikáns különbséget. Mindkettő jobban jellemző a 

külföldi cégekre, mint a hazai vagy vegyes vállalatokra, és jellemzőbb a magán szektorban, 

mint a másik kettőben (szignifikáns, gyenge kapcsolatok tapasztalhatók). Bérnövekedés 

tekintetében az egyes létszám kategóriák nem különböznek, míg a létszámnövekedés annál 

jobban jellemző, minél nagyobb a cég, de szignifikáns kapcsolat itt nem mutatható ki.  

 

H32: Az egyes hatásterületek ágazatonként különböző mértékben jellemzőek, az ágazat és a 

különböző hatásterületek között szignifikáns kapcsolat feltételezhető. 

 

A létszámleépítés a telekommunikáció területén, a közigazgatásban és a mezőgazdaságban 

jellemző leginkább, az energia és a pénzügyi szektorban viszont egyáltalán nem jellemző. A 

létszámnövekedés és a szerződéses dolgozók számának növekedése legjellemzőbb a 

szállítás területén és egyáltalán nem jellemző a telekommunikációs és az energia 
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szektorokban, valamint az utóbbi nem jellemző még a mezőgazdaságban sem. A 

műszakszám növelése leginkább az iparban és a mezőgazdaságban fordul elő, és 

egyáltalán nem jellemző a közigazgatásban. A heti munkanapok számának növelése 

legjellemzőbb az ipar és a szállítás ágazatban, és egyáltalán nem jellemző az oktatásban, IT 

területen, valamint a pénzügyi szektorban sem. Bérnövekedés az IT, szállítás és pénzügyi 

szektorban fordul elő leginkább, és legkevésbé az FMCG és a közigazgatás területén. A 

létszámleépítést leszámítva, minden foglalkoztatási hatás esetében szignifikáns 

összefüggés van, a szóráshányados értékek gyenge-közepes kapcsolatot jeleznek mind a 

hat terület esetében. 

 

H33:  A magyar és szlovák cégek jelentősen különböznek a foglalkoztatással kapcsolatos 

tervezett intézkedésekben, a szlovákoknál sokkal inkább jellemző az outsourcing és 

az atipikus foglalkoztatás növelése, mint a magyaroknál. 

 

Összességében a megkérdezett cégek 61%-a szükségesnek tart valamilyen intézkedést a 

foglalkoztatás területén, a magyar cégek esetében 67%, a szlovákoknál 50% ezek aránya. 

Ennek ellenére a magyar cégek az összes megnevezett intézkedésről nagyobb arányban 

tartották azt, hogy nem jellemző, hogy azt terveznék, mint a szlovákok. A két legkevésbé 

preferált intézkedés megegyezik a két országban. A magyaroknál legkevésbé jellemző a 

kiszervezés, outsourcing, a cégek 70%-ára ez egyáltalán nem jellemző, ezt követi a 

bérbefagyasztás megszüntetése (57%), míg a szlovákoknál a bérbefagyasztás 

megszüntetése áll a sor végén (55%), és ezt követi a kiszervezés, outsourcing (49%). A 

legnagyobb különbség a két ország között a termékfejlesztés vonatkozásában van, a 

szlovák cégek döntő többsége (87%-a) kisebb nagyobb mértékben él ezzel a lehetőséggel, 

míg a magyaroknak csak 58%-a, ez esetben a kapcsolat szignifikáns (gyenge). Mindkét 

országban a szervezeti hatékonyság növelése a leginkább preferált intézkedés, a magyar 

cégek 85%-a, a szlovákok 91%-a foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az atipikus foglalkoztatás 

növelése mindkét országban középen foglal helyet a sorban, a magyar cégek 53%-a, a 

szlovákok 61%-a tervezi, hogy kisebb-nagyobb mértékben élni akar vele.  

 

H34: A vállalkozások foglalkoztatást érintő tervezett intézkedéseire a személyi jellegű 

megoldások helyett mindkét országban inkább a hosszabb távú intézkedések a 

jellemzőek.  

  

A legjellemzőbb tervezett intézkedések hosszú távú megoldást jelentenek, mindkét 

országban a szervezeti hatékonyság növelése a leginkább preferált intézkedés, ezt követi a 

műszaki, technológiai fejlesztés és a termékfejlesztés, a magyar és szlovák cégek döntő 
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többsége egyaránt tervez ilyen intézkedéseket. A legkevésbé preferált intézkedések is 

megegyeznek a két országban: outsourcing-gal a magyar cégeknek csak 30%-a, a 

szlovákoknak pedig 51%-a foglalkozik kisebb-nagyobb mértékben, míg a bérbefagyasztás 

megszüntetésével 43% ill. 45%, valamint a korábbinál olcsóbb munkaerő foglalkoztatásával 

pedig 43% ill. 57%. Az atipikus foglalkoztatás növelése mindkét országban középtájon (53% 

ill. 61%) foglal helyet a sorban. 

 

A szervezeti hatékonyság növelése, termékfejlesztés, a műszaki fejlesztés, valamint az 

atipikus foglalkoztatás, a magán szektorban, sőt az „egyéb” cégkategóriában is, érthető 

módon, nagyobb jelentőséggel bír, mint a köz vagy állami intézményekben. Mind a négy 

esetben szignifikáns gyenge kapcsolat van. A termékfejlesztés, a műszaki fejlesztés 

valamint a szervezeti hatékonyság növelése szignifikáns, közepes erősségű kapcsolatot 

mutat az ágazattal is. Ezek legkevésbé jellemzőek a közigazgatásban és az energia 

ágazatban, a termékfejlesztés legnagyobb jelentőséggel bír a pénzügyi szektor, az FMCG és 

az ipar vonatkozásában, a műszaki fejlesztés a szállítás, ipar és mezőgazdaság területeken, 

a szervezeti hatékonyság növelése pedig a pénzügyi szektorban és az oktatásban. 

 

H35: Feltevésünk szerint, bár az atipikus foglalkoztatási formákat a cégek többsége ismeri, 

sem Magyarországon, sem Szlovákiában nem kedvelt forma vállalkozások körében, és 

a megszokott, foglalkoztatási rendszerén a cégek többsége nem kíván változtatni.  

 

Az atipikus foglalkoztatást mindkét országban általában ismerik a megkérdezettek, 

nincsenek rossz tapasztalataik, azonban sokan bizonytalanok abban, hogy cégüknél van-e 

olyan foglalkoztatási eset, amit atipikus foglalkoztatással lehetne megoldani, és a jelenlegi, 

megszokott, foglalkoztatási rendszeren sokan inkább nem kívánnak változtatni (44% ill 

38%). Sokan nem szívesen dolgoznak együtt munkaerő-kölcsönző cégekkel sem (54% ill. 

65%), és a vezetők is jobban elfogadják a hagyományos foglalkoztatási formákat (45% ill 

52%). Úgy látják, hogy az alkalmazottaik sem szívesen dolgoznának atipikus foglalkoztatási 

formák keretében (35% ill. 45%). Láttuk azt is, hogy a cégek nagyobb részének (56%) 

terveiben szerepel az atipikus foglalkoztatás növelése, ez sokkal inkább jellemző a külföldi, 

és a magáncégekre, valamint a legnagyobb, 1000 főnél is többet foglalkoztató cégekre. 

Minél nagyobb egy cég annál jobban ismeri az atipikus foglalkoztatási módokat és annál 

pozitívabban áll hozzá ezekhez. A külföldi tulajdonú cégek pozitívabban viszonyulnak az 

atipikus foglalkoztatáshoz, és összességében a magyar munkáltatók kevésbé utasítják el az 

atipikus foglalkoztatást és kevésbé diszkriminatívak a hátrányos helyzetű munkaerő, a 

külföldi állampolgárok, valamint a tartós munkanélküliség után foglalkoztatott személyek 

alkalmazásával kapcsolatban, mint a szlovák vállalatok.  
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Ágazatok szerint vizsgálva a véleményeket, általában elmondható, hogy az atipikus 

foglalkoztatási formákat összességében az IT és telekommunikációs területen ismerik 

legjobban, leginkább ők hajlamosak megváltoztatni ilyen irányba a foglalkoztatási 

rendszerüket, és náluk fogadják el a vezetők is leginkább ezeket. Náluk vannak leginkább 

olyan tevékenységek is, amelyek nem igénylik a munkahelyen való tartózkodást, 

alkalmazottaik is szívesen dolgoznak atipikus foglalkoztatási forma keretében, és külföldi 

állampolgárokat is ők alkalmaznak legszívesebben. 

 

H36 A részmunkaidős foglakoztatás és távmunka lehetőségével mindkét országban a 

cégek kisebbik része él csak, és inkább jellemzi a külföldi cégeket és a vegyes 

vállalatokat, minta hazaiakat. 

 

A részmunkaidős foglalkoztatás terén nincs lényeges különbség a magyar és szlovák cégek 

között, a cégek nagyobb részénél, megközelítőleg 58-58%-uknál vannak részmunkaidős 

foglalkoztatottak. A magyar cégek 12%-ánál, míg a szlovákok 24%-ánál van távmunka is. A 

vegyes vállalatokra jellemző leginkább a részmunkaidős foglalkoztatás (92%), míg a hazai 

cégek között vannak legnagyobb arányban olyanok, akik egyáltalán nem foglalkoztatnak 

részmunkaidőben dolgozókat (48%). Távmunkával is leginkább a vegyes vállalatok (25%), 

legkevésbé a hazai vállalatok (14%) élnek. 

 

 

 

 

 

 

 

89. Táblázat: Vállalati hipotézisek összefoglaló értékelése 
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Összefoglalva, a szlovák és magyar szervezettekkel végzett kutatásunk azt mutatja, hogy a 

vizsgálatunkban szereplő cégek többsége (65%) több éves növekedési periódusra számít. A 

megkérdezett szervezetek 39%-a úgy értékelte, hogy a válság utáni időszakot követő növekedés 

hatásainak kihasználása érdekében nem szükséges semmilyen külön beavatkozás a 

foglalkoztatásra területén. Míg a cégek 54%-a az elbocsátások megszüntetését, 56%-a az atipikus 

foglalkoztatás növelését, 47%-uk pedig az olcsóbb munkaerő foglalkoztatását tervezi, addig a 

megkérdezett cégek döntő többségére jellemző megoldás a szervezeti hatékonyság növelése 

(87%), a műszaki, technológiai fejlesztés (77%), valamint a termékfejlesztést és új termék 

előállítása (68%) is. Ezek megvalósítását inkább a hagyományos munkaformák kereteiben 

képzelik el, még akkor is, ha az atipikus formákat a válaszadók többsége ismeri, és viszonylag 

kevesen vannak azok, akik nem ismerik őket, és nem is akarnak ezzel jelenleg foglalkozni (17%), 

és kevesen vannak azok is, akik bár az atipikus formákat alkalmazták már, de nem volt vele jó 

tapasztalatuk (10%). Az elzárkózás okai között szerepel többek között, hogy a foglalkoztatási 

struktúrájukon nem akarnak változtatni (42%), sokan úgy vélik, hogy nincsen pozíció, ahol 

alkalmazhatnák (31%), illetve sokszor a menedzsment részéről is inkább a hagyományos 

formákkal szembeni elköteleződés tapasztalható (47%).  

 

Hipotézisek 
Érvényes 

(Igaz) 

Részben 
érvényes 
(Részben 

igaz) 

Elvetendő 
(Nem igaz) 

H31: Feltevésünk szerint a válságból való kilábalás, növekedés, 
foglalkoztatást érintő hatása a cégek számára elsősorban a létszám- és 
bérnövekedésben nyilvánul meg mindkét országban. Mindkettő inkább 
jelentkezik a magán vállalatoknál és a külföldi tulajdonú cégeknél, és 
függ a cégmérettől is, a nagyobb cégekre inkább jellemző, mint a 
kisebbekre. 

   

H32: Az egyes hatásterületek ágazatonként különböző mértékben jellemzőek, 
az ágazat és a különböző hatásterületek között szignifikáns kapcsolat 
feltételezhető. 

   

H33:  A magyar és szlovák cégek jelentősen különböznek a foglalkoztatással 
kapcsolatos tervezett intézkedésekben, a szlovákoknál sokkal inkább 
jellemző az outsourcing és az atipikus foglalkoztatás növelése, mint a 
magyaroknál. 

   

H34: A vállalkozások foglalkoztatást érintő tervezett intézkedéseire a személyi 
jellegű megoldások helyett mindkét országban inkább a hosszabb távú 
intézkedések a jellemzőek.  

   

H35: Feltevésünk szerint, bár az atipikus foglalkoztatási formákat a cégek 
többsége ismeri, sem Magyarországon, sem Szlovákiában nem kedvelt 
forma a vállalkozások körében, és a megszokott, foglalkoztatási 
rendszerén a cégek többsége nem kíván változtatni.  

   

H36: A részmunkaidős foglakoztatás és távmunka lehetőségével mindkét 
országban a cégek kisebbik része él csak, és inkább jellemzi a külföldi 
cégeket és a vegyes vállalatokat, minta hazaiakat. 

   



Szent István University – J. Selye University 

 

181 

8 DISSZEMINÁCIÓS BESZÁMOLÓ (KOLLÁR CSABA) 

 

Ebben fejezetben összefoglaljuk a projektünkhöz kapcsolódó kommunikációs platformokat, 

valamint az azokon megjelenő szöveges és képi tartalmakat. 

8.1 EGYÜTTMŰKÖDŐ DISSZEMINÁCIÓS PLATFORMOK 

 résztvevő egyetemek elektronikus platformjai (weblap, e-mail címlista, Neptun, 
facebook-oldal) 

 egyetemi oktatás (tanóra) 

 a résztvevő egyetemek sajtóadatbázisai alapján számos médium (konkrét 
megjelenéseket lásd alább) 

 a SZIE GTK Agrárkommunikációs és Agráretikai Kutatóközpont elektronikus 
platformjai (facebook-oldal, saját e-mail címlista) 

 együttműködő partnerek elektronikus platformjai 

 Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság (https://www.facebook.com/szmkt, 
illetve www.gazdasag.sk) 

 

 

8.2 SAJTÓKÖZLEMÉNY (NYITÓESEMÉNY) 2014. 07. 04. 

 

Válság helyett növekedés 

 

Elindult a Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén elnevezésű 

projekt 

 

A szlovákiai Selye János Egyetemen 2014. július 3-án tartották meg a Foglalkoztatás - atipikus 

foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén, Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom 

térségekben című, a Visegrad Fund által támogatott kutatási projekt nyitóértekezletét. 

A projekt a komáromi (Komárno) Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar (SJE GTK) és a 

gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (SZIE GTK) közös 

kutatási programja, melyben számos hipotézisre keresnek nagymintás, kérdőíves felmérés 

alapján releváns válaszokat és magyarázatokat. Így beszél erről a kutatatás vezetője, Dr. Poór 

József professzor úr: „A tavalyi kutatási eredményeink alapján már körvonalazódik egy olyan 

változás, amelyet - reményeink szerint - a válság helyett a növekedés jellemez. Bízunk benne, 

https://www.facebook.com/szmkt
http://www.gazdasag.sk/
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hogy optimizmusunkat az idei év adatai is alátámasztják. Kíváncsiak vagyunk többek között arra, 

hogy a válaszadók életkora meghatározza-e az atipikus foglalkoztatási fomák iránti attitűdjüket, 

melyek a nők és a fiatal pályakezdők preferált foglalkoztatási formái, milyen a közfoglalkoztatás 

megítélése, hogyan reagálnak a magyar és a szlovák cégek a foglalkoztatás terén a kilábalásra és 

a növekedésre, mennyire kedvelt Magyarországon és Szlovákiában az atipikus foglalkoztatás, 

szívesen dolgoznak-e a fiatalok a szomszédos Szlovákiában, vagy Magyarországon.” 

Ing. Šeben Zoltán, PhD, az SJE GTK Menedzsment Tanszékének vezetője magyar és szlovák 

nyelven tartott megnyitójában kiemelte, hogy „Nem ez az első, s reményeink szerint nem is az 

utolsó kutatatási/tudományos program a két egyetem között. Földrajzi közelségünk, szakmai, 

baráti kapcsolataink, a régió fejlődése és fejlesztése iránti elkötelezettségünk, az iparkamarákkal, 

munkaügyi hivatalokkal, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társasággal, az Agrárkamarával, 

kialakított együttműködésünk a biztos záloga annak, hogy a gyakorlatban is alkalmazható 

eredmények és javaslatok szülessenek a kutatásban. Külön öröm a számunkra, hogy ebben a 

munkában támogatóként a Visegrad Fund is aktív szerepet vállal.” 

A projekt három alapvető részből áll, melyek közül július elejétől augusztus közepéig az 

előkészítés és a háttérkutatás, augusztus közepétől október közepéig az empirikus felmérés, 

október közepétől december közepéig pedig az eredmények publikálása történik.  

Az idei évről szóló, közel 200 tudományos és szakmai forrásanyagra, valamint a 2013-as év 

kutatási jelentésére támaszkodó kutatás záróeseménye Gödöllőn lesz december közepén, ahol 

egy 200 oldalas kutatási jelentést mutatnak be az érdeklődőknek és a sajtó munkatársainak a 

kutatásban részt vevő oktatók és gyakorlati szakemberek. 

A Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén, Komárno-Komárom és 

Párkány-Esztergom térségekben című, a Visegrad Fund által támogatott kutatás eredményeit a 

résztevő egyetemek és együttműködő partnerek a projekt hivatalos zárása után is fel kívánják 

használni többek között a régióban működő vállalkozásoknak nyújtott tanácsadásban, a régió 

gazdasági fejlettségéről szóló egyetemi- és konferencia előadásokban, szakmai cikkekben, 

tanulmányokban, valamint lehetőséget szeretnének biztosítanak a hallgatóknak, hogy a témával 

szak- és diplomadolgozat írás keretében is foglalkozzanak. 

Kapcsolat: Dr. Kollár Csaba PhD. 

kollar.csaba@gtk.szie.hu 

+36-30-696-3978 

 

További információ: 

 

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar majd négyezer hallgatójával az 

Egyetem legnagyobb kara. A folyamatos fejlesztés eredményeként jelenleg 5 képzési 

tudományterületen, 11 alapszakon (BA/BSc), 12 mesterszakon (MA/MSc), 2 osztatlan tanári 
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képzésen, 7 felsőoktatási szakképzésen és számtalan szakirányú továbbképzésen szerezhetnek 

képesítést a hallgatók, valamint 2 doktori iskolában folytathatják tudományos tanulmányaikat. 

Bővebb információ: http://gtk.szie.hu/  

 

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2004 szeptemberében indult meg az oktatás. 

Az egyetem célja, hogy lehetővé tegye a szlovákiai magyar hallgatók számára, hogy magyar 

nyelven sajátíthassák el az ismereteket nem csak az általános és a középiskola, hanem a 

felsőoktatás szintjén is. A Gazdaságtudományi kar a kezdetektől a közgazdaságtan és vállalati 

menedzsment szakon majd az alkalmazott informatika szakon is kínálja az anyanyelvi főiskolai és 

egyetemi képzés lehetőségét. Bővebb információ: http://www.selyeuni.sk/ef/  

 

A Visegrad Fund nemzetközi szervezet bratislavai/pozsonyi székhellyel, melyet a Visegrádi 

négyek (V4) alapítottak 2000. június 9-én. A szervezet célja, hogy elősegítse a hatékony 

együttműködést a V4, s egyéb országok, különösen a nyugat-balkáni országok között. A Visegrad 

Fund elsősorban a kulturális, tudományos és oktatási projekteket, a határokon átnyúló 

programokat, a turizmust, valamint az egyéni mobilitási programokat támogatja. Bővebb 

információ: http://visegradfund.org/  

 

Dr. Poór József egyetemi tanár (SZIE GTK, SJE GTK), számos szakmai szervezet elnökségi és 

vezetőségi tagja, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének az elnöke. Évtizedes szakmai 

és tudományos pályafutása alatt dolgozott többek között a HayGroup, Mercer és Diebold 

nemzetközi tanácsadó cégeknél, nemzetközi konzorcium keretében a román közigazgatás HR 

rendszerének megújítását irányította, közel négyszáz publikációja jelent meg magyar és idegen 

nyelveken. A HR szakma nemzetközileg elismert, tisztelt és szeretett szakembere, aki 

szabadidejét történelmi monográfiák olvasásával, klasszikus zene hallgatásával, valamint 

rendszeres sportolással teszi teljessé. Bővebb információ: http://www.hrportal.hu/c/dr-poor-jozsef-

a-human-szakemberek-orszagos-szovetsegenek-elnoke-20111124.html  

 

Nyitóesemény képei: 

A nyitóeseményen készült összes fénykép az alábbi linkeken tekinthető meg 

http://cloudpage.co/drkollarcsaba  

https://www.facebook.com/akaekk/posts/821467084530732  

http://visegrad.szie.hu/  

 

A fényképeket (illetve azok egy részét) több elektronikus platform is megosztotta. Az alábbiakban 

néhány kép látható a nyitóeseményről: 

http://cloudpage.co/drkollarcsaba
https://www.facebook.com/akaekk/posts/821467084530732
http://visegrad.szie.hu/
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1. kép - A nyitóértekezlet helyszíne 
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2. kép - Prof. Dr. Poór József nyitóelőadása 
 

A projekt weboldala 

platform: www.selyeuni.sk  

link: http://www.selyeuni.sk/ef/hu/tudomany/v4projekt.html  

platform: www.szie.hu 

link: http://visegrad.szie.hu/  

 

Sajtóhírek, megosztások: 

 

Atipikus foglalkozási formákat vizsgál a Selye Egyetem 

platform: www.felvidek.ma  

dátum: 2014. 05. 15. 

link: http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/45782-atipikus-foglalkozasi-formakat-vizsgal-

a-selye-egyetem  

 

Atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén 

platform: www.gazdasag.sk  

http://www.selyeuni.sk/
http://www.selyeuni.sk/ef/hu/tudomany/v4projekt.html
http://www.szie.hu/
http://visegrad.szie.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/45782-atipikus-foglalkozasi-formakat-vizsgal-a-selye-egyetem
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/45782-atipikus-foglalkozasi-formakat-vizsgal-a-selye-egyetem
http://www.gazdasag.sk/
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dátum: 2014. 07. 04. 

link: http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=953%3Aatipikus-

foglalkoztatas-a-magyar-szlovak-hatarmenten&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72  

 

Atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén 

platform: https://www.facebook.com/szmkt  

dátum: 2014. 07. 04. 

link: https://www.facebook.com/szmkt/posts/1512716645608707  

 

Atipikus foglalkoztatási lehetőségek kutatása a magyar-szlovák határmentén 

platform: www.felvidek.ma  

dátum: 2014. 07. 04. 

link: http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/47077-atipikus-foglalkoztatasi-lehetosegek-

kutatasa-a-magyar-szlovak-hatarmenten  

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY – Válság helyett növekedés. Elindult a Foglalkoztatás - atipikus 

foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén elnevezésű projekt 

platform: https://www.facebook.com/akaekk  

dátum: 2014. 07. 08. 

link: https://www.facebook.com/akaekk/posts/821467084530732  

 

Válság helyett növekedés - egyetemi kutatási program 

platform: http://www.felvidek.ma  

dátum: 2014. 07. 13.  

link: http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/47287-valsag-helyett-novekedes-egyetemi-

kutatasi-program  

 

Válság helyett növekedés - egyetemi kutatási program 

platform: http://www.crbnet.eu/  

dátum: 2014. 08. 04. 

link: http://www.crbnet.eu/Hirek-1/1497-Valsag-helyett-novekedes-egyetemi-kutatasi-

program  

 

Selye János Egyetem - Szent István Egyetem - Foglalkoztatás-atipikus foglalkoztatás a 

magyar-szlovák határ mentén - egyetemi kutatási program 

http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=953%3Aatipikus-foglalkoztatas-a-magyar-szlovak-hatarmenten&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72
http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=953%3Aatipikus-foglalkoztatas-a-magyar-szlovak-hatarmenten&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72
https://www.facebook.com/szmkt
https://www.facebook.com/szmkt/posts/1512716645608707
http://www.felvidek.ma/
http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/47077-atipikus-foglalkoztatasi-lehetosegek-kutatasa-a-magyar-szlovak-hatarmenten
http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/47077-atipikus-foglalkoztatasi-lehetosegek-kutatasa-a-magyar-szlovak-hatarmenten
https://www.facebook.com/akaekk
https://www.facebook.com/akaekk/posts/821467084530732
http://www.felvidek.ma/
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/47287-valsag-helyett-novekedes-egyetemi-kutatasi-program
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/47287-valsag-helyett-novekedes-egyetemi-kutatasi-program
http://www.crbnet.eu/
http://www.crbnet.eu/Hirek-1/1497-Valsag-helyett-novekedes-egyetemi-kutatasi-program
http://www.crbnet.eu/Hirek-1/1497-Valsag-helyett-novekedes-egyetemi-kutatasi-program
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platform: www.gazdasag.sk 

dátum: 2014. 09. 24. 

link: http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1047%3Aselye-janos-

egyetem-foglalkoztatas-atipikus-foglalkoztatas-a-magyarszlovak-hatar-menten-egyetemi-kutatasi-

program&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72 

 

Selye János Egyetem - Szent István Egyetem - Foglalkoztatás-atipikus foglalkoztatás a magyar-

szlovák határ mentén - egyetemi kutatási program 

platform: https://www.facebook.com/szmkt  

dátum: 2014. 09. 24. 

link: https://www.facebook.com/szmkt/posts/1552896881590683  

 

Oktatás 

A projektben résztvevő oktatók tanórákon elhangzó előadásai, vezetett gyakorlati foglalkozásai, 

amely keretében áttekintjük   „a V4 (Visegrád Kutatási Alap) segítségével vizsgált „A 

Hagyományos és az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a 

határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno-Komárom, 

Esztergom-Párkány térségében”. C. programot. 

 

A digitális kommunikáció lehetőségei egy konkrét esettanulmányon keresztül 

(Foglalkoztatás-atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határ mentén) 

Oktató neve: Dr. Kollár Csaba PhD. 

Tantárgy neve: Digitális kommunikáció 

 

Migráció, munkaerőáramlás a szlovák-magyar határ mentén 

Oktató neve: Prof. Dr. Poór József 

Tantárgy neve: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment 

http://www.gazdasag.sk/
http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1047%3Aselye-janos-egyetem-foglalkoztatas-atipikus-foglalkoztatas-a-magyarszlovak-hatar-menten-egyetemi-kutatasi-program&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72
http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1047%3Aselye-janos-egyetem-foglalkoztatas-atipikus-foglalkoztatas-a-magyarszlovak-hatar-menten-egyetemi-kutatasi-program&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72
http://gazdasag.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1047%3Aselye-janos-egyetem-foglalkoztatas-atipikus-foglalkoztatas-a-magyarszlovak-hatar-menten-egyetemi-kutatasi-program&catid=34%3Aa-makrogazdasag&Itemid=72
https://www.facebook.com/szmkt
https://www.facebook.com/szmkt/posts/1552896881590683
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8.3 ZÁRÓ ESEMÉNY 

 

A záró eseményre a Szent istván Egyetemen kerül sor 2014. december 18-án. A nyitó 

eseményhez hasonlóan: 

 Meeghívjuk a projekt stakholdereit (pl. Munkaügyi Hivatalok), 

 Kereskedelemi és Agrár Kamarák, 

 Egyetemi hallgatókat. 

 Beszámolunk a projektről. 

 Kiadunk egy sajtóközleményt. 

 Az eseményről készített fényképek, felkerülnek a két egyetem hivatalos on-line 

kommunikációs plarrformjaira. 
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MEGHÍVÓ – POZVÁNKA 

 
  PhDr. Antalík Imre  Prof. Dr. Poór József, CSc.                       Ing. Dús Miklós 

     SJE GTK projektkoordinátor projektvezető    SZIE projektkoordinátor 

    koordinátor projektu na EF UJS                          vedúci projektu                   koordinátor projektu na SZIE 

A   Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudomány Kara 

(Gödöllő, Magyarország) és a Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Kara (Komárom, Szlovákia) ezennel meghívja 

Önt a 2014. december 18-án, 10 órai kezdettel megrendezésre kerülő, 

 

„Foglalkoztatás-atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák 

határmentén -  

 Komárno - Komárom és Párkány - Esztergom térségekben”  

 

megnevezésű, Visegrádi Alap (V4) által finanszírozott, határon 

átnyúló közös kutatási projektjének 

projektzáró megbeszélésére és találkozójára a Szent István Egyetem 

Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tanácstermében (2100 

Gödöllő, Páter K. u. 1. Központi épület II. emelet 2002 terem! 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb  

2014. december 12-ig jelezze számunkra a 

Dus.Miklos@gtk.szie.hu e-mail címen, vagy a  

mobil:+36-30-270-6474-es és a +36-28-522-000/1923-as 

telefonszámon! 

 

Melléklet: Megközelítési terv 

 

 

 

Vážený(á) Pán/Pani! 

 

Univerzita Szent István (Gödöllő, Maďarsko a Ekonomická fakulta 

Univerzity J. Selyeho (Komárno, Slovensko) Vás  týmto srdečne 

pozývajú 18. decembra 2014 o 10:00 do VIP-miestnosti 

Konferenčného Centra Univerzity Szent István (2100 Gödöllő, Páter 

K. u. 1. Centrálna hala budovy 2002) na strentnutie, v rámci ktorého 

sa prezentujú konklúzie spoločného výskumného projektu dvoch 

univerzít pod názvom 

 

„Prieskum a analýza aplikácie atypických foriem zamestnávania, 

zamestnávania netrhového charakteru a cezhraničnej spolupráce 

s cieľom zvyšovania zamestnanosti v oblasti  

Komárno – Komárom” 

 

Prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili najneskôr do 12. decembra 

2014. na e-mailovej adrese Dus.Miklos@gtk.szie.hu, alebo na 

mobilnom čísle:+36-30-270-6474 alebo +36-28-522-000/1923 

telefónnom čísle! 

 

 

Príloha: pracovný plán 
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9 ÖSSZEFOGLALÁS (JUHÁSZ TIMEA-KOVÁCS ILDIKÓ ÉVAPOÓR JÓZSEF-SZABÓ 

INGRID-ANTALIK IMRICH ) 

A továbbiakban összefoglaljuk a projektünk legfontosabb következtetéseit. 

 

9.1 ELMÉLETI KÖVETKEZTETÉSEK 

9.1.1 FOGLALKOZTATÁS-FOGLALKOZTATÁSI  FORMÁK 

 

A foglalkoztatási formák kialakulása előtt az ember számára az egyetlen túlélési lehetőséget az 

önellátó munka jelentette. Az önellátó munka lényege, hogy a megélhetéshez szükséges 

valamennyi jószágot (terméket és szolgáltatást) a munkavégző maga állítja elő, és maga 

fogyasztja el. A kereskedelmi forgalomban sem eladóként, sem vásárlóként nem vesz részt. A 

későbbi évszázadokban az emberi közösségek között kialakult cserék lehetővé tették, hogy egyes 

személyek és csoportok szakosodjanak valamilyen termék, szolgáltatás előállítására, míg 

másokat másoktól vártak el, és így egyre nagyobb méretekben szerveződött a munkamegosztás. 

Az önellátásra törekvő munkavégzés mindmáig fennmaradt a legmodernebb társadalmakban is: 

gondolunk itt egyrészt a paraszti (ma „őstermelői”) hagyományokra, a családtagok munkaerejének 

„ingyenes” igénybevételére (nemrég „segítő családtagok”), másrészt azokra a modern 

törekvésekre, hogy egy-egy nagy cég a termelési lánc egészét a saját fennhatósága alatt akarja 

tudni, csökkentve ezzel a külsőktől való függőségét.  

A foglalkoztatás eredetileg csupán annyit jelent, hogy valaki egy embertársát munkafeladat 

elvégzésével bízza meg (foglalkoztatja), amiért cserében – bér, és/vagy természetbeni – 

ellenszolgáltatásként hozzájárul annak a megélhetéséhez. Ez a foglalkoztatás lehet rendszeres, 

vagy alkalmi; az ellentételezése pedig történhet lakhatási feltételek biztosításával, ellátással, a 

többlet-termék egy részének átadásával, vagy akár pénzbeli kifizetéssel. A foglalkoztatás első 

formáinak kialakulása után további több száz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a foglalkoztatási 

formák egyikét olyannyira tipikusnak, vagy normálisnak gondoljuk, hogy ma már ahhoz viszonyítva 

minősíthetjük az attól eltérőket „atipikusnak.” 

A foglalkoztatás – a tipikus foglalkoztatás – modern értelemben  

 olyan függő viszonyt feltételez a munkaadó és a munkavállaló között, 

 amelyben az alkalmazott nem „saját számlájára” – vagyis nem saját kockázatára és 

hasznára – dolgozik, és ezért függő viszonyban áll a foglalkoztatójától, és 

 ahol a kettejük között megszültetett megállapodást írott munkaszerződésben rögzítik, 

aminek betartása mindkét félre nézve kötelező, továbbá  
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 a munkajogviszony hatósági bejelentése egy sor további kapcsolódó jogviszonyt léptet 

életbe (TB, stb.). 

 Mindez azért érdekes a számunkra, mert létezik más típusú munkavégzésre irányuló – 

foglalkoztatási – szerződés is a munkaszerződésen kívül, ami szintén létrehozza a 

foglalkoztatás egyéni és társadalmi előnyeit: munkát, megélhetést biztosít az egyénnek, 

adó és járulékfizetéssel járul hozzá az állam terheihez, stb. 

Előfordul, és napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy valaki úgy bíz meg munkával valaki 

mást, hogy nem kívánja „alkalmazni”, vagyis nem kíván vele munkajogviszonyba lépni. A két fél 

ekkor is szerződést köt, de nem munkaszerződést, és a két fél között kialakult viszonyt nem a 

Munka Törvénykönyv, hanem a Polgári Törvénykönyv szabályozza. 

Ezt az alkalmazási formát nevezzük „normál” munkának, amivel egyrészt azt szeretnénk 

érzékeltetni, hogy nem csak a tipikus, hanem a normálisnak elfogadott forma is.  „A »normál 

munkaviszony« alapja a teljes foglalkoztatás mellett megvalósuló egységes, rögzített munkaidejű, 

hivatásszerű bérmunka /mint függő és személytelen foglalkozás, amely hármas funkcióval bír/. 

 a megélhetés biztosítása, 

 a társadalmi státusz kijelölése, 

 az élet értelmének megjelenítése. 

Jellemzői: a stabil, szociálisan biztosított, függő, teljes idejű munka, amelynek két fő jegye: 

egységes és általános volta, azaz mindenkire ugyanúgy jellemző és mindenkire jellemző. 

Egységessége a meghatározott térbeli-időbeli standardizálást jelenti, a teljes idejű és »gyárszerű« 

tevékenységet, és annak meghatározott elosztását a nap, a hét és az életkor szakaszaira. 

Általánossága pedig azt jelenti, hogy kiterjed a társadalom minden rétegére és tagjára, azaz 

egységes mintává válik a »dolgos élet«” (Kiss, 1997a: 15.). 

Frey Mária szerint „A hagyományos, »normál« munkaviszony teljes munkaidős 

foglalkoztatást jelent, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel, munkavállalói státusban, kötött 

munkaidő-beosztásban, egyenlően elosztott munkaidővel, rendszerint nappali időszakra, hétfőtől 

péntekig terjedő munkanapokra. Az atipikus, pedig mindaz, ami ettől eltér” (Frey, 2000: 1008.). 

  

9.1.2 MOBILITÁS-HATÁRON ÁTNYÚLÓ-INGÁZÁS 

A munkaerő-piaci mobilitás a munkaerő-kereslet és kínálat egymáshoz való igazodásának fontos 

mechanizmusa. Akkor beszélünk munkaerő-mobilitásról, ha a munkavállalók a jobb körülmények, 

a magasabb bér vagy egyéb okok miatt megváltoztatják munkahelyüket, foglalkozásukat, és ez 

ideiglenes vagy végleges területi mobilitással [migrációval] is jár. A mobilitási döntések nagyban 

hasonlítanak az iskolába járással kapcsolatos döntésekhez. Az egyén mérlegeli a változtatás 
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várható hasznát és költségeit. Csak akkor vállalkozik a mobilitásra, ha a várható többlethaszon 

meghaladja a változtatás pénzbeli és pszichikai költségeit (Galasi P., 1997). 

A határon átnyúló ingázást erőteljesen szabályozza az elérhetőség, vagyis az a tény, hogy 

mekkora akadályt jelent a határ. A határ akadályozó hatása elsősorban a térszerkezettől függ: ha 

az adott város a határ közelében van, akkor nagyobb vonzerőt gyakorol a másik oldal 

munkavállalóira, ám ha a határtól távolabb fekszik, és a közlekedési viszonyok is rosszak, akkor 

lényegesen kisebb tömegek fognak ingázni. A kiváló infrastruktúra és a sűrű tömegközlekedés is 

élénkítő hatással bír a határon átnyúló ingázásra, ez különösen a magyar-osztrák határ északi 

szakaszán tapasztalható. Az elérhetőség fogalmába sorolhatóak a nyelvi, kulturális és mentális 

korlátok (barrierek), és ezek erőssége is. Ha az államhatár nem jelent nyelvi és kulturális 

elkülönülést, akkor kisebb nehézségeik vannak az ingázóknak. (Hardi – Hajdú – Mezei, 2009) 

A szlovák-magyar határon átnyúló munkapiac egyáltalán nem újszerű dolog. Nagyon régi 

hagyományokkal rendelkezik a határon túli munkavállalás. A 700 kilométer hosszú szlovák-

magyar határon keresztül tömegek ingáznak, leginkább a szlovák oldalról a magyar irányába. Az 

ingázók nagy többsége szlovákiai magyar, akiket a külföldi munkavállalásra Gulyás (2008) szerint 

leginkább az alábbi három tényező motiválja: egyszerű közlekedés – egyszerűbb eljutni a 

magyarországi vállalatokhoz, mint Szlovákián belül más városba ingázni. 

A dél-szlovákiai, magyarok által is lakott járásokban a munkanélküliek számának alakulása 

riasztó trendeket mutat. nagyon meredeken emelkedik az ún. tartósan munkanélküli személyek 

száma. A 2007 augusztusában mért értékhez képest a 0-7 hónapja regisztrált munkanélküli 

személyek száma mintegy 44%-al, a 7-12 hónapja regisztrált munkanélküli személyek száma 

mintegy 92%-al és a 12 hónapon túl regisztrált személyek száma 48,5%-al emelkedett! 2012 

októberében a magyarok által is lakott 16 dél-szlovákiai járásban (Szlovákiában 77 járás van) élt a 

tartósan munkanélküliek 41%-a! Dél-Szlovákia járásai közül 11-ben az országos átlagot 

meghaladó munkanélküliség mutatható ki és a legmagasabb munkanélküliségi rátával rendelkező 

10 szlovákiai járásból 6 járás Dél-Szlovákiában található, Közép- és Kelet-Szlovákia járásai pedig 

mind átlagon felüli munkanélküliséggel rendelkeznek. (Antalík, 2013) 

 

9.2 EMPIRIKUS KÖVETKEZTETÉSEK 

9.2.1 MUNKANÉLKÜLIEK VIZSGÁLATA 

A kutatásban szereplő végleges mintaszám a munkanélküli rész esetében 689 volt. A kérdőívet 

294 szlovák és 395 magyar megkérdezett töltötte ki. A minta nemi összetétele: a nők majdnem 

dupla gyakorisággal fordultak elő. 243 férfi válaszadó és 423 női megkérdezett szerepelt a 

kutatásban.  
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A korösszetétel alapján a 30 év alattiak mintegy 37%-ban kerültek a mintába, míg 25,8%-a a 

válaszadóknak a 30-as korosztály volt, illetve a 40 éves vagy annál idősebbek 37,2%-ban voltak. 

A vizsgált személyek legmagasabb iskolai képzettség szerinti százalékos megoszlása: 25,1%-uk 

alapfokú képesítéssel rendelkezett, a 24,7%-uknak már volt középfokú végzettsége, érettségi 

nélkül, a 35,6%-uknak érettségizett, míg a 14,6%-uk felsőfokú képesítésű volt. 436 válaszadó 

jelölte be magát munkanélkülinek. 

A megfogalmazott hipotézisek vizsgálata alapvetően egyváltozós vizsgálatokra és többváltozós 

elemzésre: kereszttábla-elemzésre, kétmintás t-próbára és F-próbára koncentrálódtak.  

„Válaszadóink életkora meghatározza az atipikus formák iránti attitűdjeiket” hipotézisünket 

elfogadottnak tekinthettük, miután a válaszadók életkora hatással volt arra, hogy mennyire ismerik 

az atipikus alkalmazási lehetőséget a megkérdezettek. Ugyanakkor jellemzően semlegesnek 

értékelték ezeknek a foglalkoztatási formáknak a befolyását a jövőbeli normál foglalkoztatásra, 

igaz e tekintetben is igazolható volt számos forma esetében a korosztályok szerinti 

véleménykülönbség.  

„Feltételezzük, hogy válaszadóink - különösen az idősebb megkérdezettek - magukra, és másokra 

vonatkozóan is – úgy tartják, hogy az atipikus formákat kényszerből, ideiglenes megoldásként 

fogadják el ők maguk, és általában az emberek” hipotézist csak részben tudtuk elfogadni, mert a 

válaszadók véleménye az atipikus formák választásáról nem volt egységes. A vizsgálatban 

résztvevők többsége alapvetően átmeneti lehetőségként tekintett ezekre a foglalkoztatási 

formákra, ám nem feltétlenül minden esetben értékelték negatívan ezen megoldásokat, hanem 

előnyöket is láttak bennük. E szempontból a vélemények többsége nem volt életkor függő. 

A hipotézist, amely szerint: „a munkahely-keresők a „normál” elhelyezkedés esélyét rontó 

szituációként fogják fel az atipikus állások (vagy némelyikének) elfogadását”, csak részben 

tekintettük igaznak. Bizonyos atipikus formákkal szemben nagyobb volt az ellenérzés a 

válaszadók részéről, így többek között az alkalmi munka, a közfoglalkoztatás, a távmunka volt az, 

ahol a válaszadók viszonylag nagyobb aránya értékelte úgy, hogy ezeknek a formáknak 

lehetséges a negatív hatása a normális munka megszerzési esélyeire. Igazolható volt továbbá, 

hogy a két ország válaszadói szignifikánsan egyes típusok megítélésében nem voltak egyöntetű 

véleményen, kivéve az alkalmi munka hatását tekintve.  

Feltételeztük, hogy a válaszadóink körében elsősorban a nők, a kisgyermekes anyukák preferálják 

az atipikus munkaformák némelyikét (a részidős- és a távmunkát). A hipotézist részben tudtuk 

elfogadni. Az atipikus formákat megoldási lehetőségként értékelték a családos nők a munka és 

magánélet összehangolására, ezeknek a formáknak a többségét azonban átmeneti megoldásként 

tudták csak foglalkoztatásként elfogadni, bár a kölcsönző vállalattal történő szerződéskötést, a 

távmunkát, a kölcsönzött munkaerő lehetőségét viszonylag magas arányban hosszabb távon 

történő alkalmazási lehetőségnek gondolták. 
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Végül feltételezésünk volt, hogy az atipikus formák közül is a közfoglalkoztatás rendelkezik a 

legalacsonyabb preferencia-szinttel a munkavállalók körében. A közfoglalkoztatás a 

megkérdezettek véleménye alapján igen alacsony preferenciaszinten volt, ugyanakkor a 

hasznossági megítélése a közepes átlagnál magasabb értéket mutatott minden kedvezményezetti 

dimenzióban. 

 

9.2.2 FIATALOK VIZSGÁLATA 

A kutatás keretében a magyar-szlovák határtérségében vizsgáltuk közgazdasági felsőoktatásban 

tanuló  fiatalok esetében a foglalkoztatással kapcsolatos  kérdéseket. Összesen 407 kérőívre 

kapott válaszok alapján a legfontosabb megállapításaink a következőkben foglalhatók össze: 

 Vizsgálataink eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy az életkor nem önmagában 

határozza meg, a válaszadók atipikus foglalkoztatási formák iránti attitűdjeit. Kimutathatók 

szignifikáns különbségek az életkor kategóriák között egyes atipikus foglalkoztatási formák 

esetébe, de ezek sokszor nem esnek egybe a két országnál. Ugyanaz a korosztály 

teljesen ellentétesen viszonyul bizonyos foglalkoztatási formákhoz a két vizsgált 

országban. 

 Az atipikus munkavállalással kapcsolatos attitűdöket vizsgálva a fiatalok körében, 

megállapítható, hogy csak bizonyos atipikus munkavállalási formák esetében mutathatók ki 

jelentős véleménykülönbségek az érettségivel és a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

fiatalok között. Érdekes, hogy a magyar és szlovák fiatalok körében végzettség szerint 

kimutatott attitűd különbségek nem erősítik egymást, hiszen más-más szempontok 

vonatkozásában érvényesek.  

 A statisztikai vizsgálatok eredményeit összegezve több esetben igazolható szignifikáns 

különbség a magyar és szlovák fiatalok között az atipikus munkavállalási formák 

elfogadhatóságának és fontosságának megítélésében. Az atipikus foglalkozási formák 

vállalásával kapcsolatos ingázási hajlandóság alapján a szlovák hallgatók mobilisabbak a 

magyar társaikhoz képest. Erősen szignifikáns különbség állapítható meg a magyar és 

szlovák fiatalok között az atipikus külföldi munkavállalást illetően is: a szlovák fiatalok a 

magyar társaikhoz képest nagyobb arányban vállalták volna az atipikus munkaformákat 

külföldön. 

 

9.2.3 VÁLLALATOK VIZSGÁLATA 

A felmérésben 232 vállalat vett részt, Magyarországról 161 (az összes válaszok 69%-a), míg 

Szlovákiából 71 vállalatot (31%) jelent. A minta tulajdonos szerinti megoszlását tekintve, a magyar 

és a szlovák cégek hasonló képet mutatnak, 75-75%-uk van hazai tulajdonos kezében, míg a 
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magyarok 20%, a szlovákok 14%-ának (a teljes minta 18%-ának) külföldi tulajdonosa van. A 

vegyes tulajdonú cégek aránya a magyar vállalatok között 5%, a szlovákoknál 11%, a teljes 

mintában 7%.  

A legfontosabb következtetéseink a következőkben foglalhatók össze: 

 

 Feltevésünk szerint a válságból való kilábalás, növekedés, foglalkoztatást érintő hatása a 

cégek számára elsősorban a létszám- és bérnövekedésben nyilvánul meg mindkét 

országban. Mindkettő inkább jelentkezik a magán vállalatoknál és a külföldi tulajdonú 

cégeknél, és függ a cégmérettől is, a nagyobb cégekre inkább jellemző, mint a kisebbekre. 

 Az egyes hatásterületek ágazatonként különböző mértékben jellemzőek, az ágazat és a 

különböző hatásterületek között szignifikáns kapcsolat feltételezhető. 

 A magyar és szlovák cégek jelentősen különböznek a foglalkoztatással kapcsolatos 

tervezett intézkedésekben, a szlovákoknál sokkal inkább jellemző az outsourcing és az 

atipikus foglalkoztatás növelése, mint a magyaroknál. 

 A vállalkozások foglalkoztatást érintő tervezett intézkedéseire a személyi jellegű megoldások 

helyett mindkét országban inkább a hosszabb távú intézkedések a jellemzőek. 

 Feltevésünk szerint, bár az atipikus foglalkoztatási formákat a cégek többsége ismeri, sem 

Magyarországon, sem Szlovákiában nem kedvelt forma vállalkozások körében, és a 

megszokott, foglalkoztatási rendszerén a cégek többsége nem kíván változtatni. 

  A részmunkaidős foglakoztatás és távmunka lehetőségével mindkét országban a cégek 

kisebbik része él csak, és inkább jellemzi a külföldi cégeket és a vegyes vállalatokat, mint 

a hazaiakat. 
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10 MELLÉKLETEK: MAGYAR ÉS SZLOVÁK KÉRDŐÍVEK 

10.1 MELLÉKLET: VÁLLALATI KÉRDŐÍV - FOGLALKOZTATÁS ÉS FOGLALKOZTATÁSI 

FORMÁK  2014 

 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 

 

A Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEK), a Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Karával,  a Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központjával 

és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve már második alkalommal 

széleskörű felmérést végez a gazdasági élet szereplői körében, hogy beazonosítsák a válságból 

való kilábalás, valamint a növekedés idején elterjedt jellegzetes foglalkoztatási üzleti modellek és 

az újszerű foglalkoztatási formák (pl. atipikus, szociális stb.) elterjedtségét, továbbá annak 

kapcsolatát. 

 

Kérjük Önöket, osszák meg a jelzett kérdéskörrel kapcsolatos szakmai észrevételeiket és 

tapasztalataikat a következőkben olvasható kérdőív kitöltésével. A felmérésben való részvétel 

önkéntes és díjmentes, az adatokat bizalmasan kezeljük. Kérjük, szakítson időt (kb. 10 percet) a 

kérdések végigolvasására és megválaszolására, és 2014. augusztus 30-ig juttassa őket vissza 

hozzánk. 

 

Elektronikus kérdőívünk egyszerű és egyértelmű kérdéseket tartalmaz. Ahol egyszerre több válasz 

is adható, azt külön feltüntettük. A kérdések felett, illetve alattuk található „Tovább”, vagy „Vissza” 

feliratra kattintva navigálhat a lapok között. A felsorolás formájában megadott válaszok közül 

kérjük, jelölje be a megfelelőt. Ha válasza nem egyezik meg a felsoroltak közül egyikkel sem, azt 

az „egyéb” pontban legyen szíves megfogalmazni. A kérdések egy részénél 1-5-ig terjedő skála 

segítségével lehet válaszolni, mellyel a fontosságot lehet kifejezni. Ilyenkor az adott állítás 

mérlegelése után kérjük, jelölje be a megfelelőnek ítélt értéket. 

 

A kérdőív indításakor az Ön számítógépén elindul az internetböngésző program, és szükséges, 

hogy az internetkapcsolat aktív legyen. Amennyiben megjelenik egy belépési adatokat kérő ablak, 

ez csak a böngésző lassú indulása miatt történhet. Ebben az esetben NE zárja be a 

böngészőprogramot, hanem indítsa újra a kérdőívet. Az indításhoz kattintson ide. 
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Ha Ön nem kedveli, vagy nem él az elektronikus kitöltés lehetőségével, akkor kérjük, töltse le az 

Önnek PDF formában is megküldött kérdőívet, válaszolja meg azt hagyományos módon és küldje 

el az abban megadott címre elektronikus formában a kutatás koordinátorához az alábbi címre:  

Dús Miklós 

 Szent István Egyetem GTK TTI 

Menedzsment és HR Kutató Központ 

2100. Gödöllő 

Páter Károly . u.1. 

 

Ha a kutatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, keresse Cserjési Kingát (mobil: 

30/4034-697, e-mail: cserjesi.kinga@kemkik.hu) valamint Dús Miklóst (mobil:+36-30-270-6474; e-

mail Dús Miklós (Dus.Miklos@gtk.szie.hu) címeken. 

 

A résztvevők e-mailben megkapják a felmérés eredményéről készített jelentésünket. 

Tekintettel arra, hogy az eredmények Önök számára feltehetően éppoly fontosak, mint 

számunkra, kérjük a rövid határidők betartását. 

 

 

 

 Antal Imrich PhDr 

kutatás koordinátora 

Dr. Poór József 

egyetemi tanár 

kutatás vezetője 

Dús Miklós 

kutatás 

koordinátora 
 

 

Melléklet: kérdőív.  
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Tisztelt Hölgyem/Uram!     

 

Kérjük, szánjon pár percet idejéből a kérdőívünk kitöltésére, melynek eredményeit bizalmasan 

kezeljük. Az eredmények kutatási szinten kerülnek felhasználásra a válság idején elterjedt 

gyakorlatok irányvonalak kikövetkeztetésére. A résztvevők e-mailben megkapják a felmérés 

eredményéről készített jelentésünket. 

 

A kérdőívben a tipikus és az atipikus foglalkoztatás fogalmát a következőképpen használjuk: 

Tipikus (normál) foglalkoztatás:A hagyományos, „normál” munkaviszony teljes munkaidős 

foglalkoztatást jelent, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel, munkavállalói státusban, kötött 

munkaidő-beosztásban, egyenlően elosztott munkaidővel.  

Atipikus foglalkoztatás: Minden olyan forma, ami eltér a tipikusnak nevezettől (pl. részidős, otthon 

végzett munka, távmunka, alkalmi munka, munkakörmegosztás stb.) 

 

Segítségét köszönjük.  

 

Kérjük, adja meg a következő adatokat, amelyek névtelen (anonim) formában, csak a 

tényadatoktól elválasztva kerülnek felhasználásra.    

 

1. Szervezet neve: 

 

Szervezet 

neve: 
 

 

2.  Amennyiben szeretné e-mailen megkapni a felmérés eredményét összefoglaló riportot, 

kérjük, adja meg a következő adatokat! (Felhívjuk figyelmét, a kérdőív személyes adatok 

megadása nélkül, anonim módon is kitölthető!) 

 

NÉV:  Beosztás:  

Telefo

n 
___________________ 

E-mail: ___________________________

____ 

 

3. A szervezet legfontosabb jellemzői 
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3.1.Ágazat 

 Ipar 

 Kereskedelem 

 FMCG 

 Pénzügyi szektor 

 IT 

 Telekommunikáció 

 Szállítás 

 Energia 

 Gazdasági szolgáltatások 

 Egészségügy 

 Oktatás 

 Közigazgatás 

 Egyéb:…………………….. 

3.2.Tulajdonos 

 Hazai 

 Külföldi 

 Vegyes 

 Egyéb:……………………
…….. 

3.3. Szféra 

 Magán 

 Köz vagy állami 

 Egyéb:………………… 

 

3.4. A szervezet 

magyarországi központja 

 Budapest 

 Esztergom-Komárom 
megye 

 Egyéb:…………………… 

 

3.5. Éves 

árbevétel/költségvetés 

 10 millió FT alatt 

 10-50 millió FT 

 50-100 millió Ft 

 100-500 millió Ft  

  500 millió -1 milliárd Ft  

 1-5 milliárd Ft  

 5-20 milliárd Ft 

 20-50 milliárd Ft 

 50-100 milliárd Ft 

 100 milliárd Ft fölött 

3.6. Létszám 

 50 fő alatt 

 50-100 fő  

 100-500 fő 

 500-1000 fő 

 1000-3000 fő 

 3000 – 5000 fő 

 5000 fő fölött 

3.7. Kamarai tagság 

 Igen 

 Nem 

3.8. HR részleg 

 Van  

 Nincs 

 

 

 

4. A begyűrűző gazdasági és pénzügyi események valószínű hatásai 

Kérjük, jelölje meg a megfelelőnek tartott választ! 
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4.1.Infláció várható mértéke 

2014-ban 

 3% alatt 

 3-5% 

 5% fölött 

 10% fölött 

 Nem tudom 

4.2. Vállalati árbevétel 

növekedés várható 

mértéke 2014-ban 

 0% alatt 

 1-3% 

 3-5% 

 5-10% 

 10-15%  

 15% fölött 

 Nem tudom 

4.3.Az elmúlt gazdasági év 

(2014) általános jellemzője 

 Csökkenés 

 Nem jelentős csökkenéss, 
visszaesés 

 Nagyobb növekedést 
eredményezett 

 Nem tudom 

4.4. Növekedésvárható 

időtartama 

 Nem lesz 

 0-1 év 

 1-2 év 

 2-3 év 

 3-5 év 

 5 évnél hosszabb 

 Nem tudom 

 

 

4.5. Miben jelentkezik leginkább a válságból való kilábalás, növekedés hatása az Ön cége 

számára a foglalkoztatás területén? 

Kérjük, jelölje meg a megfelelőnek tartott választ! 

 

Hatásterület 

Nem  

jellemző 

Kis  

mértékbe

n 

 jellemző 

Közepes 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

Nagy 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

Igen nagy 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

1. Létszámnövekedés 1 2 3 4 5 

2. Szerződéses dolgozók számának 

növekedése 

1 2 3 4 5 

3. Műszak szám növelése 1 2 3 4 5 

4. Heti munkanapok számának növelése 1 2 3 4 5 

5. Bérnövekedés 1 2 3 4 5 

6. Nem tervezünk nagyobb változást 1 2 3 4 5 

7. Továbbra is a létszámleépítés lesz a 

jellemző 

1 2 3 4 5 

8. Egyéb: ………………………. 1 2 3 4 5 

 

 

5. Milyen intézkedéseket terveznek a válságból való kilábalás és a növekedés  hatásainak  

kihasználása érdekében foglalkoztatás területén? 
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Kérjük, jelölje meg a megfelelőnek tartott választ! 

 

Intézkedések 

Nem  

jellemző 

Kis  

mértékbe

n 

 jellemző 

Közepes 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

Nagy 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

Igen nagy 

 

mértékbe

n 

 jellemző 

1. Nem szükséges semmit tenni 1 2 3 4 5 

2. Atipikus foglalkoztatás növelése 1 2 3 4 5 

3. Korábbinál olcsóbb munkaerő 

foglalkoztatása 

1 2 3 4 5 

4. Kiszervezés 1 2 3 4 5 

5. Bérbefagyasztás megszűntetése 1 2 3 4 5 

6. Létszámleépítés megszüntetése 1 2 3 4 5 

7. Műszaki fejlesztés, gépvásárlás 1 2 3 4 5 

8. Termékfejlesztés, új termék előállítása 1 2 3 4 5 

9. Szervezeti hatékonyság növelése 1 2 3 4 5 

10. Egyéb: ………………………. 1 2 3 4 5 

11. Egyéb: ………………………. 1 2 3 4 5 

 

6. A 2014.  évi tervezett béremelés mértéke (%-ban) munkaköri csoportok szerint: 

Kérjük, jelölje meg a megfelelőnek tartott értéket! 

 

Dolgozó kategóriák Tervezett emelés %-os mértéke 

1. Minden dolgozó 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

2. Első számú vezető 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

3. Középvezetők 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

4. Értékesítők 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

5. Műszak-gazdasági 

szakemberek 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

6. Adminisztratív dolgozók 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

7. Fizikai dolgozók 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

 

 
7.  Kérjük, értékelje az egyes állításokat annak alapján, hogy mennyire ért velük illetve nem ért velük 
egyet. Nyilván minden válaszadó rendelkezik valamilyen általános véleménnyel, így az itt található 
állításokra nincs jó vagy rossz válasz. Bennünket érdekel az Ön véleménye ezzel a témakörrel 
kapcsolatban.   
Kérjük, értékeljen minden egyes állítást 1-5-ig terjedő skálán, az alábbi magyarázat alapján. Értékeléseit a 
Táblázatban kérjük, jelölje X-el.   
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1 – határozottan nem értek egyet, 
2 – nem értek egyet, 
3 - semleges, közömbös, 
4 – egyetértek, 
5 – határozottan egyetértek.    

 

Sorszám Állítások Értékelő skála 

1 2 3 4 5 

7.1. Nem ismerem az atipikus foglalkoztatási 

módokat és most nem is tudunk foglalkozni vele. 

     

7.2. Alkalmaztuk, de nem volt jó a tapasztalatunk.      

7.3. Ismerem, de nem akarjuk megváltoztatni a 

jelenleg kialakult foglalkoztatási rendszerünket. 

     

7.4. Hallottam róla, de nálunk nincs olyan 

foglalkoztatási eset, amit atipikus 

foglalkoztatással lehetne megoldani 

     

7.5. A vezetők alapvetően jobban elfogadják a 

hagyományos foglalkoztatási modellt, mint az 

atipikus foglalkoztatás bármely formáját. 

     

7.6. Szívesen foglalkoztatunk hátrányos helyzetű 

munkaerőt 

     

7.7. Van olyan intézmény, amely az atipikus 

foglalkoztatás terén információt/segítséget nyújt 

     

7.8. A tartós munkanélküliség után alkalmazott 

személyt ugyanolyan munkarendben kell 

foglalkoztatni, mint a többi alkalmazottat 

     

7.9. Vannak olyan tevékenységek a vállalatomnál, 

melyek nem igénylik a munkahelyen való 

tartózkodást. 

     

7.10. Szívesen alkalmaznék külföldi állampolgárt      

7.11. Szívesen dolgozom együtt munkaerő-kölcsönző 

cégekkel 

     

7.12. Úgy látom, hogy alkalmazottaim szívesen 

dolgoznának atipikus foglalkoztatási forma 

keretében 

     

 

 

8. a  Jelenlegi atipikus foglalkoztatás a szervezetben: 
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Az Önök által foglalkoztatottak kb. hány százaléka dolgozik …. 

(Kérjük, adja meg a megfelelőnek tartott becsült százalékos  értékeket!) 

Foglalkoztatási formák % 

teljes munkaidőben  

részmunkaidőben  

otthonról végzett távmunka-viszonyban  

konkrét feladatra és meghatározott időszakra szóló megbízással  

sűrített munkaidőben (pl. 16 órás napok, majd szabadnap)  

rugalmas munkaidőben (a munka mennyisége szerint változó 

munkaidőben) 

 

megváltozott munkaképesség szerinti atipikus munkabeosztásban  

munkakörmegosztás keretében  

Összesen 100% 

 

8.b.Az Önök által foglalkoztatottak kb. hány százaléka dolgozik …. 

(Kérjük, adja meg a megfelelőnek tartott becsült százalékos  értékeket!) 

Eredet % 

hazai  

külföldi  

Összesen 100% 

 

Külföldiek hány százaléka szlovákiai eredetű?                …………………………% 

 

8.c  Jelenlegi atipikus foglalkoztatás a szervezetben nemek szerint: 

 

Az Önök által foglalkoztatottak közül mennyien dolgoznak (%) 

(Kérjük, adja meg a megfelelőnek tartott becsült százalékos  értékeket!)  

Foglalkoztatási formák Nők 

% 

Férfiak 

% 

teljes munkaidőben   

részmunkaidőben   

otthonról végzett távmunka-viszonyban   

konkrét feladatra és meghatározott időszakra szóló 

megbízással 

  

sűrített munkaidőben (pl. 16 órás napok, majd szabadnap)   

rugalmas munkaidőben (a munka mennyisége szerint 

változó munkaidőben) 

  

megváltozott munkaképesség szerinti atipikus 

munkabeosztásban 

  

munkakörmegosztás keretében   

Összesen 100% 100% 

 

8.d Az Önök szervezeténél mely munkakörök esetében tudják alkalmazni a dolgozókat 

atipikus foglalkoztatás keretében? 
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(Kérjük írjon be néhány jellegzetes munkakör.)) 

        

Foglalkoztatási formák Munkakörök 

részmunkaidőben 

 

 

otthonról végzett távmunka-viszonyban 

 

 

konkrét feladatra és meghatározott időszakra szóló 

megbízással 

 

 

sűrített munkaidőben (pl. 16 órás napok, majd szabadnap) 

 

 

rugalmas munkaidőben (a munka mennyisége szerint 

változó munkaidőben) 

 

 

megváltozott munkaképesség szerinti atipikus 

munkabeosztásban 

 

 

munkakörmegosztás keretében 

 

 

 

 

 

9. A foglalkoztatással, atipikus foglalkoztatással  kapcsolatos terveik az elkövetkező 12-24 

hónapban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válaszait köszönjük.  
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 Antal Imrich PhDr 

kutatás koordinátora 

Dr. Poór József 

egyetemi tanár 

kutatás vezetője 

Dús Miklós 

kutatás 

koordinátora 
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10.2 MELLÉKLET: VÁLLATI KÉRDŐÍV (SZLOVÁK) ZAMESTNANOSŤ A FORMY 

ZAMESTNANOSTI-2014 

Vážená Spoločnosť, Vážené Dámy a Vážení Páni, 

Komárňansko-Ostrihomská Obchodná a priemyselná komora (KEMKI), Komárňansko-

Ostrihomská Národná poľnohospodárska komora (KEM-NAK), Budapeštianska Obchodná a 

priemyselná komora spolu s Ekonomickou Fakultou Univerzity J. Selyeho (Komárno) a s 

Personálnym a Manažérskym Výskumným Centrom Univerzity Szent István (Gödöllő) už druhýkrát 

skúmajú rozšírenosť bežných a atypických foriem zamestnanosti po krízovom období.  

Touto cestou Vás prosíme o zdieľanie Vašich skúsenosti vyplnením priloženého dotazníka. Účasť 

na prieskume je bezplatná a dobrovoľná. Získané informácie budú spracované ako dôverné. 

Prosíme, podporte tento prieskum a venujte nám približne 10 minút. Dotazník prosím pošlite späť 

do 30. septembra 2014.  

Najviac otázok v dotazníku je možné odpovedať len jednou odpoveďou, tam, kde je možné označiť 

aj viac odpovedí, je táto možnosť zvlášť vyznačená. Podľa uvedených odpovedí prosím vyznačte 

najvhodnejšiu, v prípade, že Vás ani jedna odpoveď necharakterizuje, využite možnosť vyjadriť sa s 

možnosťou „Iné“. Niektoré otázky sú stupňované hodnotami 1 až 5, kde je vysvetlená, ktorá 

hodnota, akej úrovni zodpovedá.  

Po spustení elektronického dotazníka sa Vám automatický otvorí prehliadač, preto je potrebné 

internetové pripojenie.  

Keď Vám je papierová forma bližšia, prosím stiahnite si dotazník vo formáte PDF, vytlačte, vyplňte 

a pošlite na adresu:  

PhDr. Imrich Antalík  

Univerzita J. Selyeho  

Ekonomická fakulta 

Bratislavská cesta 3322 

945 01 Komárno 

V prípade otázok prosím kontaktujte pána Imricha Antalíka na telefónnom čísle: 035/3260-685 

alebo na e-mailovej adrese: antaliki@selyeuni.sk. 

Účastníci dostanú finálnu správu o s výsledkami prieskumu. Keďže aj pre Vás, tak aj pre nás sú 

informácie dôležité, prosíme o dodržanie termínu. 

mailto:antaliki@selyeuni.sk
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Vedúci výskumu: Dr. József Poór, univerzitný profesor  

Koordinátor výskumu: Dr. Miklós Dús, Univerzita Szent István 

Koordinátor výskumu na Slovensku: PhDr. Imrich Antalík, EF Univerzity J. Selyeho 

 

Vážená/ý Pani/Pán!  

Prosím venujte pár minút z Vášho cenného času na vyplnenie dotazníka. Informácie považujeme za 

dôverné. Výsledky predstavujú zdrojové údaje pre prieskum o trendoch zamestnanosti počas krízy. 

Účastníci dostanú finálnu správu o výsledku prieskumu.  

V dotazníku sa nachádzajú nasledovné pojmy: 

Typická (normálna) zamestnanosť: Pracovný pomer na plný úväzok, platnosťou na neurčitú dobu, 

viazanou pracovnou dobou, rovnomerne rozloženým pracovným časom.  

Atypická zamestnanosť: Ostatné formy zamestnanosti, ktoré sa líšia od typickej, t.j. pracovný pomer 

na polovičný úväzok, práca na doma, práca na dohodu, delené pracovné zaradenie atď.  

Ďakujeme za spoluprácu. 

Prosíme, uveďte nasledovné údaje, ktoré budú spracované ako anonymné len na účely vyhodnotenia 

prieskumu. 

1. Názov organizácie:  

Meno firmy: 

 

2. V prípade, že sa zaujímate o výsledky prieskumu, prosím neváhajte nám uviesť nasledovné 

údaje, aby sme Vám mohli poslať finálnu správu. (Aj keď si prajete ostať anonymný, stále máte 

možnosť vyplniť dotazník.)  

Názov: 

 

Pozícia: 

 

E-mailová adresa: 

 

3. Odvetvie * 

Hlavná činnosť organizácie 
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 Priemysel  

 Obchod  

 FMCG  

 Financie  

 IT  

 Telekomunikácia  

 Doprava  

 Energetika  

 Ekonomické služby  

 Zdravotníctvo  

 Vzdelávanie  

 Verejná správa  

 Iné:  

4. Vlastníctvo * 

 Domáce  

 Zahraničné  

 Zmiešané  

 Iné:…………………………..  

5. Sektor organizácie * 

 Súkromný sektor  

 Štátny alebo verejný sektor  

 Tretí sektor  

 Iné:…………………  

6. Slovenské sídlo organizácie * 

 Bratislava  

 Trnavský kraj  

 Nitriansky kraj  
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 Košický kraj  

 Banskobistrický kraj  

 Iné:……………………  

7. Ročný obrat/rozpočet * 

 Pod 35 000 €  

 35 000 € – 175 000 €  

 175 000 € - 350 000 €  

 350 000 € – 1,75 M €  

 1,75 M € - 3,5 M €  

 3,5 M € - 17,5 M €  

 17,5 M € - 69,64 M €  

 69,64 M € - 175 M €  

 175 M € - 350 M €  

 Nad 350 M €  

8. Počet zamestnancov * 

 Pod 50 osôb  

 50-100 osôb  

 100-500 osôb  

 500-1000 osôb  

 1000-3000 osôb  

 3000 – 5000 osôb  

 Nad 5000 osôb  

9. Členstvo v komore * 

 Áno  

 Nie  

10. Personálne oddelenie * 

 Existuje  

 Neexistuje  
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11. Očakávaná inflácia v roku 2014 * 

Pravdepodobný vplyv na možné budúce ekonomické a finančné udalosti (Prosíme označte 

najpravdepodobnejšiu odpoveď!)  

 Pod 3%  

 3-5%  

 Nad 5%  

 Nad 10%  

 Neviem  

12. Očakávané zvyšovanie príjmov v roku 2014 * 

Pravdepodobný vplyv na možné budúce ekonomické a finančné udalosti (Prosíme označte 

najpravdepodobnejšiu odpoveď!)  

 Pod 0%  

 1-3%  

 3-5%  

 5-10%  

 10-15%  

 Nad 15%  

 Neviem  

13. Vseobecne hospodarske výsledky vlanajsieho roka (2013) * 

 Výrazne zníženie  

 Stagnajúci výsledok  

 Rastúci trend  

 Neviem  

14. Očakávaná doba trvania rastu ekonomiky * 

 Nebude  

 0-1 rok  

 1-2 roky  

 2-3 roky  

 3-5 rokov  

 Nad 5 rokov  
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 Neviem  

15. Oblasti / Úroveň vplyvu v oblasti riadenia ľudských zdrojov  

V čom sa najviac prejavujú vplyvy zotavenia sa z krízy a vplyvy rastu vo Vašej spoločnosti? 

(Prosíme označte najpravdepodobnejšiu odpoveď!) 

 
Necharaktaristické 

Málo 

charaktaristické 

Stredne 

charaktaristické 

Viac než 

stredne 

charaktaristické 

Veľmi 

charaktaristické 

1. Zvýšenie počtu 

zamestnancov      

2. Zvýšenie počtu 

zmluvných 

zamestnancov  
     

3. Zvýšenie počtu 

zmien      

4. Zvýšenie počtu 

pracovných dní v 

týždni 
     

5. Zvýšenie miezd      

6. Neplánujeme žiadne 

významné zmeny      

7. Znizenie poctu 

zamestnancov .      

8. Iné: 

……………………….      

16.Opatrenie  

Aké opatrenia plánujete na zmiernenie vplyvu krízy a na využitie rastu v ekonomike po kríze v 

oblasti riadenia ľudských zdrojov? (Prosíme označte najpravdepodobnejšiu odpoveď! 

 
Necharakteristické 

Málo 

charakteristické 

Stredne 

charakteristické 

Viac než 

stredne 

charakteristické 

Veľmi 

charakteristické 

1. Nie sú 

potrebné 

žiadne 

opatrenia 

     

2. Zvýšenie 

atypickej 

zamestnanosti  
     

3. 

Zamestnanie 

finančne 

menej 

náročnej 

pracovnej sily 
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Necharakteristické 

Málo 

charakteristické 

Stredne 

charakteristické 

Viac než 

stredne 

charakteristické 

Veľmi 

charakteristické 

4. 

Outsourcing      

5. 

Rozmrazenie 

platov 
     

6. Zníženie 

počtu 

zamestnancov 
     

7. Vývin 

technológie, 

nákup strojov 
     

8. Inovácia 

produktu, 

výroba 

nového 

produktu 

     

9. Zvýšenie 

efektívnosti 

firmy 
     

10. Iné      

17. Zvýšenie platu  

Zvýšenie platu v % podľa pracovného zaradenia (Prosím označte najvhodnejšiu hodnotu! ) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

1. Každý 

zamestnanec             

2. Top 

manažment             

3. Vedúci 

útvarov             

5. Inžinieri, iní 

odborníci             

6. 

Administratívni 

zamestnanci 
            

7. Operátori, 

výrobní 

zamestnanci 
            

 

18.Prosím ohodnoťte nasledovné vyjadrenia, na základe toho, do akej miery s vyjadrením 

súhlasíte. Keďže názory sa môžu líšiť, žiadna odpoveď sa nepovažuje za nesprávnu, alebo za 
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správnu. Nás zaujíma Váš názor na danú problematiku. (Prosím ohodnoťte každé tvrdenie v 

rozhraní 1 až 5 podľa doleuvedeného vysvetlenia. Prosíme označiť písmenom „X“ vybraté pole.)  

1 – rozhodne nesúhlasím, 2 – nesúhlasím, 3 – sme neutrálny, 4 – súhlasím, 5 – rozhodne 

súhlasím  

 
1 2 3 4 5 

Nepoznáme atypické formy 

zamestnanosti a momentálne 

nemáme možnosť sa s ňou 

zaoberať. 

     

Používali sme a nemáme 

dobré skúsenosti. 
     

Poznáme, ale nemienime 

zmeniť aktuálny systém 

zamestnania. 

     

Počuli sme o tom, ale u nás 

neexistuje žiadne pracovné 

zaradenie, kde by sa to mohlo 

uplatniť. 

     

Manažment skôr akceptuje 

tradičnú formu zamestnania, 

než ktorúkoľvek formu 

atypickej. 

     

Radi zamestnáme 

znevýhodnenú pracovnú silu. 
     

Existuje inštitúcia, ktorá sa 

zaoberá atypickým 

zamestnaním 

(informácie/sprostredkovanie). 

     

Po trvalom nezamestnanosti 

najať nových zamestnancov je 

výhodnejšie do rovnakej 

formy ako sú ostatní 

zamestnanci. 
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1 2 3 4 5 

Sú určité firemné činnosti, 

ktoré nevyžadujú prítomnosť 

zamestnancov. 

     

Radi by sme zamestnali 

pracovnú silu zo zahraničia. 
     

Radi spolupracujeme s 

personálnymi agentúrami. 
     

Zdá sa mi, že zamestnanci by 

radi pracovali aj v atypickej 

forme zamestnania. 

     

19. Aktuálna miera atypických foriem zamestnanie v organizácii  

Približná percentuálna hodnota zamestnania vo Vašej firme v nasledovných formách…. 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Plný úväzok            

Polovičný 

úväzok 
           

Práca z 

domu  
           

Objednaná 

práca na 

konkrétnu 

činnosť na 

určitú dobu  

           

Zhustená 

pracovná 

doba (napr. 

16 hodinové 

zmeny 

striedavo s 

voľnými 

dňami) 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Pružná 

pracovná 

doba (podľa 

množstva 

práce 

pružná 

dochádzka)  

           

Atypické 

zamestnanie 

na základe 

zmenenej 

pracovnej 

schopnosti 

           

V rámci 

rozdelenia 

pracovného 

zaradenia  

           

20. Koľko percent zo zamestnaných je u vás v spoločnosti ........  

(Prosím zapíšte hodnoty do políčok!) 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

zo 

Slovenska 
           

zo 

zahraničia 
           

21. Koľko percent zo zahranicnej pracovnej sily pochádza z Maďarska?  

(Prosím zapíšte hodnoty do políčok!) 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Prosím 

uveďte 

váš 

odpoveď 

           

22. Aktuálne atypické zamestnanie v organizácii podľa pohlavia (Ženy)  
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Zamestnanci sú percentuálne rozdelené podľa nasledovných skupín (Prosím zapíšte hodnoty do 

políčok!) 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Plný úväzok            

Polovičný 

úväzok 
           

Práca z 

domu  
           

Objednaná 

práca na 

konkrétnu 

činnosť na 

určitú dobu  

           

Zhustená 

pracovná 

doba (napr. 

16 hodinové 

zmeny 

striedavo s 

voľnými 

dňami) 

           

Pružná 

pracovná 

doba (podľa 

množstva 

práce 

pružná 

dochádzka)  

           

Atypické 

zamestnanie 

na základe 

zmenenej 

pracovnej 

schopnosti 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

V rámci 

rozdelenia 

pracovného 

zaradenia  

           

23. Aktuálne atypické zamestnanie v organizácii podľa pohlavia (Muži)  

Zamestnanci sú percentuálne rozdelené podľa nasledovných skupín 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Plný úväzok            

Polovičný 

úväzok 
           

Práca z 

domu  
           

Objednaná 

práca na 

konkrétnu 

činnosť na 

určitú dobu  

           

Zhustená 

pracovná 

doba (napr. 

16 hodinové 

zmeny 

striedavo s 

voľnými 

dňami) 

           

Pružná 

pracovná 

doba (podľa 

množstva 

práce pružná 

dochádzka)  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Atypické 

zamestnanie 

na základe 

zmenenej 

pracovnej 

schopnosti 

           

V rámci 

rozdelenia 

pracovného 

zaradenia  

           

24. Polovičný úväzok  
Pri akých pracovných zaradeniach využívate atypickú formu zamestnanosti? (Prosím uveďte pár 
príkladov!)  
 
Pružná pracovná doba (podľa množstva práce pružná dochádzka)  
Pri akých pracovných zaradeniach využívate atypickú formu zamestnanosti? (Prosím uveďte pár 
príkladov!)  
 

Práca z domu  
Pri akých pracovných zaradeniach využívate atypickú formu zamestnanosti? (Prosím uveďte pár 
príkladov!)  
 

Objednaná práca na konkrétnu činnosť na určitú dobu  
Pri akých pracovných zaradeniach využívate atypickú formu zamestnanosti? (Prosím uveďte pár 
príkladov!)  
 

Atypické zamestnanie na základe zmenenej pracovnej schopnosti  
Pri akých pracovných zaradeniach využívate atypickú formu zamestnanosti? (Prosím uveďte pár 
príkladov!)  
 

V rámci rozdelenia pracovného zaradenia  
Pri akých pracovných zaradeniach využívate atypickú formu zamestnanosti? (Prosím uveďte pár 
príkladov!)  
 

25. Vaše plány do blízkej budúcnosti (12 – 24 mesiacov) týkajúceho sa riadneho a atypického 

zamestnania? 
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10.3 MUNKANÉLKÜLIEK - FOGLALKOZTATÁS ÉS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK - 2014 

 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram, 
 
 
A Selye János Egyetem (Révkomárom, Szlovákia) és a Szent István Egyetem (Gödöllő, 
Magyarország) kutatási projektet indított az atipikus foglalkoztatási formák felméréséről a 
foglalkoztatás növelése érdekében. A kérdőív kitöltésével szeretnénk kikérni az Ön személyes 
véleményét az atipikus foglalkoztatásról (ide tartozik például a részmunkaidő, távmunka, 
közmunka stb.). A kérdőív névtelen, a válaszok elemzése a tanulmány megírását szolgálja, az Ön 
véleménye nem lesz bezonosítható. 
Ha a kutatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, keresse Szabó Ingridet (e-mail: 
szaboi@selyeuni.sk) valamint Dús Miklóst (mobil:+36-30-270-6474; e-mail Dús Miklós 
(Dus.Miklos@gtk.szie.hu) címeken. 
A kitöltött kérdőívet az alábbi címre küldje vissza: 
 

Magyarország Szlovákia 
Dús Miklós 

 Szent István Egyetem GTK TTI 

Menedzsment és HR Kutató Központ 

2100. Gödöllő 

Páter Károly . u.1. 

Dus.Miklos@gtk.szie.hu 

Szabó Ingrid 
Selye János Egyetem 

Közgazdaságtan Tanszék 
945 01 Komárno 

ul. Hradná 21 
e-mail: szaboi@selyeuni.sk 

  
Segítségét köszönjük.  

 
Komárno/Révkomárom-Gödöllő, 2014. Július 11. 
 

 Szabó Ingrid PhDr 

kutatás koordinátora 

Dr. Poór József 

egyetemi tanár 

kutatás vezetője 

Dús Miklós 

kutatás 

koordinátora 
 

 

 
    

 

 
Melléklet: kérdőív.  
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Kérdőív 

 

Adatközlő ország: ..........................................., hely: ........................................................... 

Adatfelvitel időpontja: ..................................... 

A. Személyes adatok 

 

1. Nem:     nő    férfi 

 

2. Életkor:  
 24 alatt  30-39  49 felett 
 25-29  40-49  
 

3. Családi állapot: 
 egyedülálló  tartós kapcsolatban  özvegy 
 házas  elvált  
 

4. Eltartott gyermekek száma: 
 0  2 
 1  3 és több 

 

 4.1 Közülük három éven aluli: 
 0  2 
 1  3 és több 

 

5. Legmagasabb iskolai végzettség: 
 alapfokú  érettségi 
 középfokú szaktanintézet érettségi nélkül  felsőfokú 
 

6. Ha korábban már dolgozott (vagy most is munkaviszonyban áll), mi volt a státusza a 

legutóbbi, vagy jelenlegi munkájában? 
  egyéni vállalkozó (volt)   felsővezető (volt)  
  középvezető (volt)    beosztott alkalmazott (volt) 
  segédmunkás alkalmazott (volt)  szakmunkás (volt)   
  alkalmi munkás (volt)t    napszámos (volt)   
  közfoglalkoztatott (volt)   alsó szintű vezető (volt) 

 

7. Jelenlegi pozíciója 
 Gyesen illetve gyeden van  Háztartásbeli 
 Tanuló  Dolgozik és nem keres másik állást 
 

7.1   vagy 
 Dolgozik, de jobb állást keres  Dolgozik, de leépítésekre számít 
 Dolgozik, de már szóltak, hogy keressen 
állást 

 Dolgozik, de nem a végzettségének 
megfelelő munkát végez 

 

7.2   vagy 
 1-6 hónapja munkanélküli  Több  mint 12 hónapja munkanélküli 
 7-12 hónapja munkanélküli  Egyéb: ...................... 

 

8. Melyik foglalkoztatási formában dolgozik? 
 részmunkaidő    rövidített munkanap 
 távmunka     rugalmas munkaidő 
 rövidített munkahét    másmilyen rugalmas (vagyis atipikus) formában 
 normális (8 órás) munka   nem dolgozik 
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9. Tanult szakmája, szakmái, ami(k)ről hivatalos papírja van (kérjük sorolja fel a 
legfontosabbakat!) 

 

..........................................................................................................................................................

.......... 

 

..........................................................................................................................................................

......... 

 

10. Az egész család havi átlagjövedelme euróban vagy forintban: 
 nincs keresete            750 – 900 € (210 000 Ft  – 252 000 Ft) 
 350 – 500 €  (98 000 Ft – 140 000 Ft)           950 – 1200 € (266 000 Ft – 336 000 Ft) 
 550 – 700 €  (154 000 Ft – 196 000 Ft)           1250 € és felette (350 000 Ft és felette) 
 

11. Lakhely:         város      falu 

 

B. Információk a munka-formákról 

 

12. Hallott már az atipikus (nem normális) foglakozásról (részmunkaidő, távmunka stb.)? 
 igen      nem 
 

13. Ön szerint növeli, vagy csökkenti annak az esélyét, hogy később teljes munkaidős 

„normális“ állásba kerülhet, ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? 

 

Foglalkoztatási formák 

Csökkenti a 

„normális“ állás 

megszerzésének 

esélyét 

Nem csökkenti, de 

nem is növeli az 

esélyét 

Növeli a 

„normális“ állás 

megszerzésének 

esélyét 

Alkalmi munka, napszám 
vállalása (alkalmi) 

   

Részidős (napi 8 óránál 
rövidebb munkaidejű) munka 
vállalása 

   

Egy szezonra szóló munka-
megbízás vállalása 

   

Otthon végzett munka 
vállalása, távmunka 

   

Munkaerő-kölcsönző 
vállalattal szerződéskötés 

   

Ügynöki munka vállalása 
egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal 

   

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel 

   

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

   

 

14. Elvárásai a foglalkoztatási formákkal kapcsolatban  

Foglalkoztatási formák 

Nem fogadnám 

el, nekem 

„normális“ állás 

kell 

Átmeneti 

megoldásként 

elfogadnám 

Hosszú távra, 

akár több évre is 

elfogadnám 
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Alkalmi munka, napszám     

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) munka  

   

Egy-egy szezonra szóló munka-
megbízás  

   

Otthon végzett munka, távmunka     

Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés 

   

Közfoglalkoztatásban való  
részvétel 

   

Munkaügyi Központ által szervezett 
képzésen való részvétel 

   

Kölcsönzött munkaerő    

 

15. Mit gondol, az emberek általában miért vállalják, hogy „nem normális“ állásban 

dolgozzanak?  

Nem normális foglalkoztatási 

formák 

Mert nincs más 

lehetőségük 

Mert annak is 

vannak előnyei 

Szerintem nem 

vállalják 

Alkalmi munkában, napszámban     

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) állás  

   

Egy-egy szezonra szóló megbízás     

Otthon végzett munka, távmunka     

Munkaerő-kölcsönző vállalat által 
kiközvetített munka  

   

Ügynöki munka egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal 

   

Közfoglalkoztatásban való részvétel    

Munkaügyi Központ által szervezett 
képzésen való részvétel 

   

 

16. Ön szerint melyik foglalkoztatási forma felelne meg legjobban a munka és magánélet 

összehagolásához az Ön életében? 
 részmunkaidő  rövidített munkahét  rugalmas munkaidő 
 távmunka  rövidített munkanap  egyik sem 
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17. Ha lehetősége volna atipikus foglalkozásban dolgozni, vállalná-e a minden napi 

ingázást saját költségén?  

Nem normális foglalkoztatási formák 
5 km-

re 

5-10 

km-re 

10-15 

km-re 

15-20 

km-re 

20 km-nél 

távolabbra 

is 

Alkalmi munkában, napszámban       

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) állásban  

     

Egy-egy szezonra szóló megbízással       

Munkaerő-kölcsönző vállalat által 
kiközvetített munkát  

     

Ügynöki munkát egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal 

     

Közfoglalkoztatásban  való részvételt      

Munkaügyi Központ által szervezett 
képzésen való részvételt 

     

 

18. Ha lehetősége volna atipikus foglalkozásban dolgozni, vállalná-e a minden napi 

ingázást a munkaadója költségén?  

Nem normális foglalkoztatási formák 
5 km-

re 

5-10 

km-re 

10-15 

km-re 

15-20 

km-re 

20 km-nél 

távolabbra 

is 

Alkalmi munkában, napszámban       

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) állásban  

     

Egy-egy szezonra szóló megbízással       

Munkaerő-kölcsönző vállalat által 
kiközvetített munkát  

     

Ügynöki munkát egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal 

     

Közfoglalkoztatásban való részvételt      

Munkaügyi Központ által szervezett 
képzésen való részvételt 

     

 

19. Vállalne-e nem normális (atipikus) foglalkoztatási formát a határon túl fekvő 

országokban /szomszédos országokban/? 
 igen, vállalnék       nem vállalnék   
 

20. Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? 

(Kérem 1-től 5-ig súlyozza a fontosságot 1 – nem fontos, 5 – leginkább fontos) 

 1 2 3 4 5 

karrierlehetőség      

megfelelő fizetés      

jó munkahelyi légkör      

a család és a munka megfelelő összehangolása      

a munka és a szabadidő (sport, szórakozás) összehangolása      

a munka és a tanulás összehangolása      

megfelelő munkakörülmények      

érdekes és tartalmas munkalehetőség      

szakmai fejlődési lehetőség      

át lehessen lépni belőle egy „normális“ állásba      

egyéb: ...........................................................................      
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21. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! (Súlyozza 1 – től 5 – ig, 1 – nem értek egyet, 5 – teljes 

mértékben egyetértek) 

Állítások 1 2 3 4 5 

Egyetért Ön azzal, hogy a nőnek a karrier miatt fel kell adni a 
gyermekvállalást? 

     

Egyetért Ön azzal, hogy a munka és a család között nem lehet egyensúlyt 
teremteni? 

     

Egyetért-e Ön azzal, hogy a nők előbb térjenek vissza a 
gyermekgondozási szabadságról a munkájuk miatt, mint amit a törvény 
lehetővé tesz számukra 

     

Egyetért Ön azzal, hogy a munka és a család egyforma fontos legyen a 
nők számára? 

     

Egyetért Ön azzal, hogy a megélhetéshez a nőnek és a férfinak egyaránt 
hozzá kell járulnia a család megélhetéséhez a jövedelmével? 

     

Egyetért Ön azzal, hogy a munka és a magánélet összehangolását a 
munkaadóknak is segíteniük kell, a nők csökkentett munkaidejével, de 
eredeti bérük megtartásával?  

     

Egyetért Ön azzal, hogy a részmunkaidős alkalmazás növeli az 
álláslehetőségeket? 

     

Egyetért-e azzal, hogy az atipikus foglalkoztatás elősegítheti a munka és 
magánélet sikeresebb összehangolását?  

     

 

22. Érte-e már Önt negatív diszkrimináció álláskereséskor? Mi váltotta ki? 
 gyermekem van  kevés a 

gyakorlatom 
 mert nő vagyok  alulképzett 

 nincs gyakorlatom  életkorom  túlképzett  egyéb 

 

23. Ön szerint segítené-e az atipikus foglalkoztatási forma a válságból való kilábalást az 

ország számára? 
 teljes mértékben  részben  nem 

 

24. Ön szerint segítené-e az atipikus foglalkoztatási forma a válságból való kilábalást a 

tartós munkanélküliek számára (> 12 hónapja munkanélküli)? 
 teljes mértékben  részben  nem 
 

25. A diplomás munkanélküliség csökkentésében milyen szerepe lehet az atipikus 

foglalkoztatásnak? Kérjük, röviden írja le véleményét!  
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C. Információk a közfoglalkoztatásról 

 

26. Ön szerint kinek, és miért hasznos a közfoglalkoztatás? 
(Kérem 1-től 5-ig súlyozza a fontosságot 1 – nem fontos, 5 – leginkább fontos) 
 

26.1 Az államnak  

 1 2 3 4 5 

kevesebb segélyt kell fizetnie      

javítja a munkanélküliségi statisztikát      

nem engedi, hogy az emberek elszokjanak a munkától      

 

26.2. A munkavégzőnek 

 1 2 3 4 5 

munkabért kap a munkájáért      

segíti belépni a normális munka világába      

lendületben, kondícióban tartja       

 

26.3. A munkaadónak  

 1 2 3 4 5 

olcsó munkaerőhöz jut      

olyan munkát végeztet így, amit más nem 
végezne el 

     

 

27. Mit gondol általában a közfoglalkoztatáról? Kérjük, röviden írja le véleményét?  

 
 
 
 
 

 

Segítségét köszönjük.  

Komárno/Révkomárom-Gödöllő, 2014  
 

 Szabó Ingrid PhDr 

kutatás koordinátora 

Dr. Poór József 

egyetemi tanár 

kutatás vezetője 

Dús Miklós 

kutatás 

koordinátora 
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10.4 MELLÉKLET: MUNKANÉLKÜLI  KÉRDŐÍV (SZLOVÁK) - ZAMESTNANOSŤ A FORMY 

ZAMESTNANOSTI-2014 

Vážená Pani/Vážený Pán, 
 
 
Univerzita J. Selyeho(Komárno, Slovenská Republika) a Univerzita Sv. Štefana(Gödöllő, 
Maďarsko) začali výskumný projekt zaoberajúci sa prieskumom atypických foriem zamestnanosti 
v záujme zvyšovania zamestnanosti. Vyplnením dotazníka by sme Vás chceli požiadať o Váš 
osobný názor ohľadom atypickej nezamestnanosti(patrí sem napr. čiastočný úväzok, práca na 
diaľku, verejnoprospešná práca, atď.). Dotazník je anonymný, odpovede slúžia iba na prípravu 
štúdie, Vaše odpovede nebude možné identifikovať.   
Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom vyplnenia nášho dotazníka, prosíme Vás, aby ste 
kontaktovali Ingrid Szabó (e-mail: szaboi@selyeuni.sk) resp. Miklósa Dúsa (mobil:+36-30-270-
6474; e-mail: Dus.Miklos@gtk.szie.hu).  
 
Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na nasledovné adresy:  
 

Maďarsko Slovenská Republika 
Dús Miklós 

 Szent István Egyetem GTK                                 
Menedzsment és HR Kutató Központ 

2100. Gödöllő 
Tessedik S. u.1 

e-mai: Dus.Miklos@gtk.szie.hu 

Szabó Ingrid 
Univerzita J. Selyeho 
Ekonomická Fakulta 

945 01 Komárno 
ul. Hradná 21 

e-mail: szaboi@selyeuni.sk 
  

Ďakujeme za Vašu pomoc. 

 
Komárno/Révkomárom-Gödöllő, 2014. Július 1. 
 
 
 

 Dús Miklós, PhD. 
Koordinátor výskumu 

Dr. Poór Józef 
Univerzitný profesor 

Vedúci výskumu 
 

PhDr. Szabó 
Ingrid 

Koordinátor 
výskumu 

 

 

Príloha: Dotazník  
 
 
 

mailto:szaboi@selyeuni.sk
mailto:.Miklos@gtk.szie.hu
mailto:.Miklos@gtk.szie.hu
mailto:szaboi@selyeuni.sk
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Dotazník  

 

Krajina poskytujúca údaje: ...........................................,  

miesto: ........................................................... 

Dátum poskytnutia údajov: ..................................... 

 

A. Osobné údaje 

 

1. Pohlavie:     žena    muž 

 

2. Vek:  
 menej, ako 24  30-39  viac, ako 49 
 25-29  40-49  

 

3. Rodinný stav: 
 slobodný/á  vo vážnom vzťahu  ovdovený/á 
 ženatý/vydatá  rozvedený/á  
 

4. Počet nezaopatrených detí: 
 0  2 
 1  3 a viac 
 

 4.1 Počet nezaopatrených detí mladších ako 3 roky: 
 0  2 
 1  3 a viac 

 

5. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:   
 základoškolské  stredoškolské s maturitou 
 stredoškolské bez maturity  vysokoškolské 
 

6. Ak ste už mali pracovný pomer v minulosti(alebo aj v súčasnosti máte pracovný pomer), 

aký status/post ste zastávali/zastávate? 
 živnostník  zamestnanec vykonávajúci 

verejnoprospešné práce 
 odborný robotník 

 manažér strednej úrovne  nádenník 
 pomocný robotník  vrcholový manažér  manažér nižšej úrovne 
 príležitostný robotník  podriadený zamestnanec  

 

7. Súčasná pozícia 
 Ste na materskej dovolenke  Ste ženou v domácnosti 
 Študujete  Pracujete a nehľadáte iné zamestnanie 
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7.1   alebo 
 Pracujete, ale hľadáte lepšiu prácu  Pracujete, ale očakávate prepúšťanie 
 Pracujete, ale už Vám oznámili, aby ste si 
hľadali inú prácu 

 Pracujete, ale nie prácu zodpovedajúcu 
Vašej kvalifikácií 

 

7.2   alebo 
 1-6 mesiacov ste nezamestnaný/á  viac ako 12 mesiacov ste nezamestnaný/á 
 7-12 mesiacov ste nezamestnaný/á  Iné: ...................... 

 

8. V akej forme zamestnania pracujete resp. aký máte pracovný pomer? 
 čiastočný úväzok  normálny (8 hodín) prac. čas  iná flexibilná (teda atypická) 

forma  práca na diaľku  skrátená prac. doba 
 skrátený týždenný prac. čas  flexibilná prac. doba  nemám prac. pomer 

 

9. Vyučené remeslá, odbory alebo získané tituly, o ktorých máte aj oficiálny diplom. (Prosím 
vymenujte najdôležitejšie!) 

..........................................................................................................................................................

........ 

..........................................................................................................................................................

........ 

 

10. Priemerný mesačný príjem celej rodiny v eurách alebo forintoch: 
 žiadny príjem            750 – 900 € (210 000 Ft  – 252 000 Ft) 
 350 – 500 €  (98 000 Ft – 140 000 Ft)           950 – 1200 € (266 000 Ft – 336 000 Ft) 
 550 – 700 €  (154 000 Ft – 196 000 Ft)           1250 € a viac (350 000 Ft a viac) 
 

11. Bydlisko:         mesto      dedina 

 

B. Informácie o formách práce 

12. Počuli ste už o atypickej(nezvyčajnej) zamestnanosti?(čiastočný úväzok, práca na 

diaľku, atď.)?  
 áno     nie 
 

13. Podľa Vášho názoru, ak prijmete niektorý z nižšie uvedených atypických alebo 

dočasných pracovných pomerov, tak to  zvyšuje alebo znižuje Vaše šance získať neskôr 

prácu na plný „normálny“ úväzok? 

Formy zamestnania 

Znižuje šance na 

získanie 

„normálnej“ práce 

Neznižuje, 

ale ani 

nezvyšuje 

šance 

Zvyšuje šance na 

získanie 

„normálnej“ práce 

Príležitostná práca, nádenník- práca 
za dennú mzdu (príležitostná) 

   

Čiastočný úväzok (denne menej ako 
8 hodín)  

   

Sezónna práca    

Práca na doma, práca na diaľku    

Zmluva s personálnou agentúrou    

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

   

Verejnoprospešné práce    

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 
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14. Vaše očakávania ohľadom foriem zamestnania  

Formy zamestnania 

Neprijal/a by som, 

chcem 

„normálnu“ prácu 

Prijal/a by som 

ako dočasnú 

alternatívu 

Prijala by som aj 

na dlhšiu 

dobu/na viac 

rokov 

Príležitostná práca, nádenník- práca 
za dennú mzdu  

   

Čiastočný úväzok (denne menej 
ako 8 hodín) 

   

Sezónna práca    

Práca na doma, práca na diaľku    

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

   

Verejnoprospešné práce    

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

   

Zmluva s personálnou agentúrou    

 

15. Aký je Váš názor, prečo podľa Vás prijímajú ľudia prácu na „nezvyčajnú“ pracovnú 

dobu? 

Nezvyčajné pracovné formy Podľa mňa 

nemajú inú 

možnosť 

Aj takáto práca 

má svoje 

prednosti 

Podľa mňa 

neprijmú 

takúto prácu 

Príležitostná práca, nádenník- práca za 
dennú mzdu 

   

Čiastočný úväzok (denne menej ako 8 
hodín) 

   

Sezónna práca    

Práca na doma, práca na diaľku    

Zmluva s personálnou agentúrou    

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

   

Verejnoprospešné práce    

Účasť na školení organizovanom úradom 
práce 

   

 

16. Podľa Vášho názoru, ktorá forma zamestnania by Vám najviac vyhovovala z pohľadu 

zosúladenia pracovného a rodinného života?  
 čiastočný úväzok  skrátený týždenný prac. čas  flexibilná prac. doba 
 práca na diaľku  skrátená prac. doba  žiadna z možností 
 

17. Ak by ste mali možnosť pracovať v niektorej z atypických foriem zamestnania, súhlasili 

by ste s každodenným cestovaním za prácou na vlastné náklady?  

Nezvyčajné formy zamestnania Vzdialenosť 

do 5 km 

5-10 

km 

10-15 

km 

15-20 

km 

Viac ako 

20 km 

Príležitostná práca, nádenník- práca za dennú 
mzdu 

     

Čiastočný úväzok (denne menej ako 8 hodín)      

Sezónna práca      

Zmluva s personálnou agentúrou      

Práca agenta so živnostenským oprávnením      

Verejnoprospešné práce      

Účasť na školení organizovanom úradom 
práce 
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18. Ak by ste mali možnosť pracovať v niektorej z atypických foriem zamestnania, súhlasili 

by ste s každodenným cestovaním za prácou na náklady zamestnávateľa? 

Nezvyčajné formy zamestnania Vzdialenosť 

do 5 km 

5-10 

km 

10-15 

km 

15-20 

km 

Viac ako 

20 km 

Príležitostná práca, nádenník- práca za dennú 
mzdu 

     

Čiastočný úväzok (denne menej ako 8 hodín)      

Sezónna práca      

Zmluva s personálnou agentúrou      

Práca agenta so živnostenským oprávnením      

Verejnoprospešné práce      

Účasť na školení organizovanom úradom 
práce 

     

 

19. Ak by ste mali možnosť pracovať v niektorej z atypických foriem zamestnania, súhlasili 

by ste s prácou v niektorej zo susedných krajín resp. v zahraničí? 
 Áno, súhlasil/a       Nie, nesúhlasil/a   

 

20. Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce? (Prosím mieru dôležitosti označte 

na škále od 1 do 5,  1 – nedôležité, 5 – najdôležitejšie) 

 1 2 3 4 5 

Možnosť kariérneho rastu      

Výhodný plat      

Dobré pracovné prostredie      

Možnosť zosúladenia práce a rodiny      

Zosúladenie práce a voľného času( šport, zábava)      

Zosúladenie práce a štúdia      

Vhodné pracovné podmienky      

Zaujímavá a trvalá pracovná možnosť      

Možnosť profesionálneho rastu      

Možnosť prestupu do „normálnej“ práce      

iné: ...............................      

 

21. Prosím zodpovedajte nasledujúce otázky. (Prosím mieru súhlasu označte na škále od 1 

do 5,  1 – nesúhlasím, 5 – súhlasím) 

Tvrdenia 1 2 3 4 5 

Súhlasíte s názorom, že žena sa musí kvôli svojej kariére vzdať možnosti mať 
dieťa? 

     

Súhlasíte s názorom, že nie je možné vytvoriť súlad medzi pracovným a rodinným 
životom? 

     

Súhlasíte s názorom, aby sa ženy vracali z materskej dovolenky späť do práce skôr, 
než im to povoľuje zákon? 

     

Súhlasíte s názorom, aby bola pre ženu práca a rodina rovnako dôležitá?      

Súhlasíte s názorom, že v záujme uživenia rodiny je potrebné, aby zo svojho príjmu 
prispievali do rozpočtu aj muž aj žena?  

     

Súhlasíte s názorom, že je potrebné aby aj zamestnávatelia prispeli k tomu, aby bol 
súlad medzi pracovným a rodinným životom žien? Napr. znížením pracovného času, 
ale ponechaním rovnakej mzdy. 

     

Súhlasíte s tým, že čiastočné úväzky zvyšujú možnosť prijatia do stáleho 
zamestnania? 
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Súhlasíte s názorom, že atypické zamestnanie napomáha zosúladiť rodinný 
a pracovný život?  

     

 

22. Stretli ste sa už niekedy s negatívnou diskrimináciou pri hľadaní práce? Čo bolo 

dôvodom? 
 mám dieťa  vek  nedostatočná kvalifikácia 
 nemám prax  lebo som žena  iné 
 nemám dostatočnú prax  prevyšujúca kvalifikácia  
 

23. Podľa Vášho názoru, pomohla by krajine atypická forma zamestnávania prekonať 

hospodársku krízu? 
 v plnej miere  čiastočne  nie 
 

24. Podľa Vášho názoru, pomohla by dlhodobo nezamestnaným(viac ako 12 mesiacov) 

atypická forma zamestnávania prekonať krízu? 
 v plnej miere  čiastočne  nie 
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25. Akú úlohu zohráva atypické zamestnávanie v znižovaní nezamestnanosti tých, čo majú 

diplom? Prosím stručne vyjadrite Váš názor.  

 
 
 

 

C. Informácie ohľadom verejnoprospešných prác 

 

26. Podľa Vášho názoru, pre koho a prečo sú významné verejnoprospešné práce?  
(Prosím mieru dôležitosti označte na škále od 1 do 5,  1 – nedôležité, 5 – najdôležitejšie) 

26.1 Pre štát 

 1 2 3 4 5 

Môže poskytovať menej podpory      

Zlepšuje štatistiky nezamestnanosti      

Nedovoľuje, aby si ľudia odvykli od práce      

 

26.2. Pre zamestnanca 

 1 2 3 4 5 

Dostáva plat za svoju prácu      

Napomáha vstupu do normálneho pracovného života      

Udržiava ho v kondícií a eláne      

 

26.3. Pre zamestnávateľa  

 1 2 3 4 5 

Získa lacnú pracovnú silu      

Dávať vykonávať takú prácu, ktorú by iný neurobil      

 

27. Čo si myslíte vo všeobecnosti o verejných prácach? Prosím stručne napíšte Váš názor.  

 
 
 
 
 
 

 

Ďakujeme za Vašu pomoc..  

Komárno/Révkomárom-Gödöllő, 2014  
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10.5 MELLÉKLET - A FIATALOK KÉRDŐÍV – MAGYARORSZÁG – 2014 

 
 

Tisztelt Hölgyem/Uram, 
 
 
A Selye János Egyetem (Révkomárom, Szlovákia) és a Szent István Egyetem (Gödöllő, 
Magyarország) kutatási projektet indított az atipikus foglalkoztatási formák felméréséről a 
foglalkoztatás növelése érdekében. A kérdőív kitöltésével szeretnénk kikérni az Ön személyes 
véleményét az atipikus foglalkoztatásról (ide tartozik például a részmunkaidő, távmunka, 
közmunka stb.). A kérdőív névtelen, a válaszok elemzése a tanulmány megírását szolgálja, az Ön 
véleménye nem lesz bezonosítható. Kérjük, szakítson időt (kb. 10 percet) a kérdések 
végigolvasására és megválaszolására, és 2014. szeptember 30-ig juttassa őket vissza hozzánk. 
 
Elektronikus kérdőívünk egyszerű és egyértelmű kérdéseket tartalmaz. Ahol egyszerre több válasz 
is adható, azt külön feltüntettük. A kérdések felett, illetve alattuk található „Tovább”, vagy „Vissza” 
feliratra kattintva navigálhat a lapok között. A felsorolás formájában megadott válaszok közül 
kérjük, jelölje be a megfelelőt. Ha válasza nem egyezik meg a felsoroltak közül egyikkel sem, azt 
az „egyéb” pontban legyen szíves megfogalmazni. A kérdések egy részénél 1-5-ig terjedő skála 
segítségével lehet válaszolni, mellyel a fontosságot lehet kifejezni. Ilyenkor az adott állítás 
mérlegelése után kérjük, jelölje be a megfelelőnek ítélt értéket. 
 
A kérdőív indításakor az Ön számítógépén elindul az internetböngésző program, és szükséges, 
hogy az internetkapcsolat aktív legyen. Amennyiben megjelenik egy belépési adatokat kérő ablak, 
ez csak a böngésző lassú indulása miatt történhet. Ebben az esetben NE zárja be a 
böngészőprogramot, hanem indítsa újra a kérdőívet. Az indításhoz kattintson ide. 
 
Ha a kutatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, keresse Antalik Imrét 
(mobil:+421-35-326-0685;  e-mail: antaliki@selyeuni.sk) valamint  Dús Miklóst (mobil:+36-30-270-
6474; e-mail: Dús Miklós (Dus.Miklos@gtk.szie.hu) címeken. 

Magyarország Szlovákia 
Dús Miklós 

 Szent István Egyetem GTK                                 
Menedzsment és HR Kutató Központ 

2100. Gödöllő 
Tessedik S. u.1 

e-mai: Dus.Miklos@gtk.szie.hu 

Antalik Imre 
Selye János Egyetem 

Közgazdaságtan Tanszék 
945 01 Komárno 

ul. Hradná 21 
e-mail: antaliki@selyeuni.sk 

  
Segítségét köszönjük.  

 
Komárno/Révkomárom-Gödöllő, 2014. augusztus 21. 
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 Dús Miklós 
kutatás koordinátor 

Dr. Poór József 
egyetemi tanár 

kutatás vezetője 
 

 Antalik ImrePhDr 
kutatás koordinátoraa 
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Kérdőív  

 

Adatközlő ország: ..........................................., hely: ........................................................... 

Adatfelvitel időpontja: ..................................... 

A. Személyes adatok 

 

1. Nem:     nő    férfi 

 

2. Életkor:   19 alatt    19-21 
   22-24    24 felett 
 

 

3. Családi állapot:  egyedülálló 
    házas 
    tartós kapcsolatban 
    

4. Eltartott gyermekek száma:   0 
       1 
      2 és több 
 

5. Legmagasabb iskolai végzettség:   
 érettségi 
 felsőfokú 

 

6. Jelenlegi pozíciója 

 

Nem dolgozik, mert „főállásban“: 

 
  Felsőktatásban nappali tagozatos hallgató 
  Felsőktatásban levelező tagozatos hallgató 
 

6.1 Hallgatói státusza mellett:   
 Dolgozik 

  Dolgozik, de jobb állást keres  
  Dolgozik, de már szóltak, hogy keressen állást 
  Dolgozik, de leépítésekre számít 
  Dolgozik, de nem a végzettségének megfelelő munkát végez 

7. Ha hallgatói státusza mellett dolgozik, melyik foglalkoztatási formában dolgozik? 

 
 részmunkaidő    rövidített munkanap 
 távmunka     rugalmas munkaidő 
 rövidített munkahét   másmilyen rugalmas (vagyis atipikus) formában 
 normális (8 órás) munka   nem dolgozik 

 

8. Tanult szakmája, szakmái, ami(k)ről hivatalos papírja van (kérjük sorolja fel a 
legfontosabbakat!) 

 

............................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................ 

9. Az egész család havi átlagjövedelme euróban vagy forintban: 
 nincs keresete            701 – 900 € (210 001 Ft  – 270 000 Ft) 
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 350 – 500 €  (98 000 Ft – 150 000 Ft)           901 – 1200 € (270 001 Ft – 360 000 Ft) 
 501 – 700 €  (150 001 Ft – 210 000 Ft)           1200 € felett (360 000 Ft felett) 
 

10. Lakhely:         város      falu 

 

 

B. Információk a munka-formákról 

 

11. Hallott már az atipikus (nem normális) foglakozásról (részmunkaidő, távmunka stb.)? 
 igen      nem 
 

12. Ön szerint növeli, vagy csökkenti annak az esélyét, hogy később teljes munkaidős 

„normális“ állásba kerülhet, ha elvállal valamilyen ideiglenes, vagy nem tipikus munkát az 

alábbiak közül? 

Foglalkoztatási formák 

Csökkenti a 

„normális“ állás 

megszerzésének 

esélyét 

Nem csökkenti, 

de nem is 

növeli az 

esélyét 

Növeli a 

„normális“ állás 

megszerzésének 

esélyét 

Alkalmi munka, napszám 
vállalása (alkalmi) 

   

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) munka vállalása 

   

Egy szezonra szóló munka-
megbízás vállalása 

   

Otthon végzett munka vállalása, 
távmunka 

   

Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés 

   

Ügynöki munka vállalása egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal 

   

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel 

   

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

   

 

13. Elvárásai a foglalkoztatási formákkal kapcsolatban  

Foglalkoztatási formák 

Nem fogadnám 

el, nekem 

„normális“ 

állás kell 

Átmeneti 

megoldásként 

elfogadnám 

Hosszú távra, 

akár több évre 

is elfogadnám 

Alkalmi munka, napszám     

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) munka  

   

Egy-egy szezonra szóló munka-
megbízás  

   

Otthon végzett munka, távmunka     

Munkaerő-kölcsönző vállalattal 
szerződéskötés 

   

Át lehessen lépni belőle egy 
„normális“ állásba 

   

Közfoglalkoztatásban való  
részvétel 
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Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

   

Kölcsönzött munkaerő    

14. Mit gondol, az emberek általában miért vállalják, hogy „nem normális“ állásban 

dolgozzanak?  

Nem normális foglalkoztatási 

formák 

Mert nincs más 

lehetőségük 

Mert annak is 

vannak előnyei 

Szerintem nem 

vállalják 

Alkalmi munkában, napszámban     

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) állás  

   

Egy-egy szezonra szóló 
megbízás  

   

Otthon végzett munka, távmunka     

Munkaerő-kölcsönző vállalat által 
kiközvetített munka  

   

Át lehessen lépni belőle egy 
„normális“ állásba 

   

Ügynöki munka egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal 

   

Közfoglalkoztatásban való 
részvétel 

   

Munkaügyi Központ által 
szervezett képzésen való 
részvétel 

   

 

15. Ön szerint melyik foglalkoztatási forma felelne meg legjobban a munka és magánélet 

összehagolásához az Ön életében? 
 részmunkaidő    rövidített munkanap 
 távmunka     rugalmas munkaidő 
 rövidített munkahét   egyik sem  
 

16. Ha lehetősége volna atipikus foglalkozásban dolgozni, vállalná-e a minden napi 

ingázást saját költségén?  

 

Nem normális foglalkoztatási formák 
5 km-

re 

5-10 

km-re 

10-15 

km-re 

15-20 

km-re 

20 km-nél 

távolabbra 

is 

Alkalmi munkában, napszámban       

Részidős (napi 8 óránál rövidebb 
munkaidejű) állásban  

     

Egy-egy szezonra szóló megbízással       

Munkaerő-kölcsönző vállalat által 
kiközvetített munkát  

     

Ügynöki munkát egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal 

     

Közfoglalkoztatásban  való részvételt  
 

    

Munkaügyi Központ által szervezett 
képzésen való részvételt 

     

 

17. Vállalne-e nem normális (atipikus) foglalkoztatási formát a határon túl fekvő 

országokban /szomszédos országokban/? 
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 igen, vállalnék       nem vállalnék   
 

18. Milyenek az elvárásai bármilyen munkát illetően? 

(Kérem 1-től 5-ig súlyozza a fontosságot 1 – nem fontos, 5 – leginkább fontos) 
1.    2. 3. 4. 5. 

karrierlehetőség             

megfelelő fizetés             

jó munkahelyi légkör            

a család és a munka megfelelő összehangolása        

a munka és a szabadidő (sport, szórakozás)   

összehangolása             

a munka és a tanulás  összehangolása          

megfelelő munkakörülmények           

érdekes és tartalmas munkalehetőség          

szakmai fejlődési lehetőség            

át lehessen lépni belőle egy „normális“ állásba        

egyéb: ...............................           

 

19. Ön szerint segítené-e az atipikus foglalkoztatási forma a válságból való kilábalást az 

ország számára? 
 teljes mértékben 
 részben 
 nem 
 

20. Ön szerint segítené-e az atipikus foglalkoztatási forma a válságból való kilábalást a 

tartós munkanélküliek számára (> 12 hónapja munkanélküli)? 
 teljes mértékben     nem 
 részben 
 

21. Ha lehetősége lenne külföldi munkavállalásra, akkor hol vállalna leginkább munkát 

 Magyarország/Szlovákia   Ausztria 
 Németország    Nagy-Britannia 
 egyéb 
 

21. A diplomás munkanélküliség csökkentésében milyen szerepe lehet az atipikus 

foglalkoztatásnak? Kérjük, röviden írja le véleményét?  

 
 
 

Válaszait köszönjük.  

 

 

 Antal Imrich PhDr 

kutatás koordinátora 

Dr. Poór József 

egyetemi tanár 

kutatás vezetője 

Dús Miklós 

kutatás koordinátora 
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10.6 MELLÉKLET A FIATALOK KÉRDŐÍV – SZLOVÁKIA – 2014 (DOTAZNIK  mladí ľudia- 

2014) 

 

Vážená Pani/Vážený Pán, 
 
 
Univerzita J. Selyeho (Komárno, Slovenská Republika) a Univerzita Sv. Štefana (Gödöllő, 
Maďarsko) začali výskumný projekt zaoberajúci sa prieskumom atypických foriem zamestnanosti 
v záujme zvyšovania zamestnanosti. Vyplnením dotazníka by sme Vás chceli požiadať o Váš 
osobný názor ohľadom atypickej zamestnanosti (patrí sem napr. čiastočný úväzok, práca na 
diaľku, verejnoprospešná práca, atď.) Dotazník je anonymný, odpovede slúžia iba na prípravu 
štúdie, Vaše odpovede nebude možné identifikovať.  Vyplnený dotazník prosím pošlite späť do 30. 
septembra 2013.  
 
Elektronický dotazník obsahuje jednoduché a jednoznačné otázky. Tam, kde je možné viac 
odpovedí je zvlášť vyznačené. Nad alebo pod otázkami nájdete ikonku „Ďalej“ alebo „Späť“, čím 
sa môžete pohybovať medzi stránkami. Podľa uvedených odpovedí prosím vyznačte 
najvhodnejšiu, v prípade, že ani jedna odpoveď Vás nevystihuje využite možnosť vyjadriť sa 
s možnosťou „Iné“. Niektoré otázky sú stupňované hodnotami 1 až 5, kde je vysvetlená, ktorá 
hodnota, akej úrovni zodpovedá.   
 
Po spustení elektronického dotazníka sa Vám automatický otvorí prehliadač, preto je potrebné 
internetové pripojenie. Keď sa Vám zobrazí prihlasovacie okno to je len kvôli pomalému otvoreniu 
prehliadača. Prehliadač nemusíte zatvárať, len spustite dotazník znova. 
 
Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom vyplnenia nášho dotazníka, prosíme Vás, aby ste 
kontaktovali Imricha Antalíka (mobil: +421-35-326-0685; e-mail: antaliki@selyeuni.sk) alebo 
Miklósa Dúsa (mobil: +36-30-270-6474; e-mail: dus.miklos@gtk.szie.hu). 

 
 

Maďarsko 

 
 

Slovenská republika  
Miklós Dús  

 Univerzita Sv. Štefana  
Fakulta ekonomických vied                                 

Stredisko manažmentu a ľudských zdrojov 
2100. Gödöllő, Maďarsko,  

ul. S. Tessedika 1 
e-mai: dus.miklos@gtk.szie.hu 

Imrich Antalík 
Univerzita J. Selyeho 
Ekonomická Fakulta 

945 01 Komárno, Slovensko 
ul. Hradná 21 

e-mail: antaliki@selyeuni.sk 

  

Ďakujeme za Vašu pomoc. 

 
Komárno-Gödöllő, 21. augusta 2014 
 
 
 
 
 

mailto:dus.miklos@gtk.szie.hu
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 Miklós Dús  
Koordinátor 

výskumu 

Dr. József Poór  
Univerzitný profesor 

Vedúci výskumu 
 

PhDr. Imrich Antalík 
Koordinátor výskumu 
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Dotazník 

 

Krajina poskytujúca údaje: ........................................... 

miesto: .............................................................................. 

Dátum poskytnutia údajov: ........................................... 

 

A. Osobné údaje 

 

1. Pohlavie:     žena    muž 

 

2. Vek:   do 19    19-21 
   22-24    nad 24 
 

 

3. Rodinný stav:  slobodný/á 
    ženatý/vydatá 
    vo vážnom vzťahu 
    

4. Počet nezaopatrených detí:   0 
       1 
      2 a viac 
 

5. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:   
 maturita 
 vysokoškolské 

 

6. Súčasná pozícia 

 

Nepracujete, lebo ste: 

 
  Poslucháč na vysokej škole v dennej forme 
  Poslucháč na vysokej škole v diaľkovej forme 
 

6.1 Popri vysokej škole:   
 Pracujete 

  Pracujete, ale hľadáte lepšie zamestnanie  
  Pracujete, ale už Vám oznámili, aby ste si hľadali inú prácu 
  Pracujete, ale očakávate prepúšťanie 
  Pracujete, ale nie prácu zodpovedajúcu Vašej kvalifikácií 

7. Ak popri štúdiu pracujete, v akej forme to vykonávate? 
 čiastočný úväzok              skráteny denný prac. čas 
 práca na diaľku              flexibilná prac. doba 
 skrátený týždenný prac. čas            iná flexibilná (teda atypická) forma 
 normálny (8 hodinový) prac. čas            nemám prac. pomer 

 

8. Vyučené remeslo(á), odbor(y) alebo získaný(é) titul(y), o ktorých máte aj oficiálne 

vysvedčenie, diplom. (Prosím vymenujte najdôležitejšie!) 

 

............................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................ 

 

9. Priemerný mesačný príjem celej rodiny v eurách alebo vo forintoch: 
 žiadny príjem            701 – 900 € (210 001 Ft  – 270 000 Ft) 
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 350 – 500 €  (98 000 Ft – 150 000 Ft)           901 – 1200 € (270 001 Ft – 360 000 Ft) 
 501 – 700 €  (150 001 Ft – 210 000 Ft)           1200 € a viac (360 000 Ft a viac) 
 

10. Typ bydliska:         mesto      dedina 

 

 

B. Informácie o formách práce 

 

11. Počuli ste už o atypickej (nezvyčajnej) zamestnanosti (čiastočný úväzok, práca na 

diaľku, atď.)? 
 áno                   nie 
 

12. Podľa Vášho názoru, ak prijmete niektorý z nižšie uvedených atypických alebo 

dočasných pracovných pomerov, tak to zvyšuje alebo znižuje Vaše šance získať neskôr 

prácu na plný „normálny“ úväzok? 

Formy zamestnania 

Znižuje šance na 

získanie 

„normálnej“ práce 

Neznižuje, 

ale ani 

nezvyšuje 

šance 

Zvyšuje šance na 

získanie 

„normálnej“ práce 

Príležitostná práca, nádenná práca 
za dennú mzdu (príležitostná) 

   

Čiastočný úväzok (denne menej ako 
8 hodín)  

   

Sezónna práca    

Práca na doma, práca na diaľku    

Zmluva s personálnou agentúrou    

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

   

Verejnoprospešné práce    

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

   

 

13. Vaše očakávania ohľadom foriem zamestnania 

Formy zamestnania 

Neprijal/a by 

som, chcem 

„normálnu“ 

prácu 

Prijal/a by som 

ako dočasnú 

alternatívu 

Prijal/a by som 

aj na dlhšiu 

dobu/na viac 

rokov 

Príležitostná práca, nádenná 
práca za dennú mzdu 
(príležitostná) 

   

Čiastočný úväzok (denne menej 
ako 8 hodín) 

   

Sezónna práca    

Práca na doma, práca na diaľku    

Zmluva s personálnou agentúrou    

Aby sa dalo prestúpiť do 
„normálneho“ zamestnania 

   

Verejnoprospešné práce    

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

   

Prepožičaná pracovná sila    
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14. Aký je Váš názor, prečo podľa Vás prijímajú ľudia prácu na „nezvyčajnú“ pracovnú 

dobu?  

Nezvyčajné pracovné formy 

Podľa mňa 

nemajú inú 

možnosť 

Aj takáto práca 

má svoje 

prednosti 

Podľa mňa 

neprijmú takúto 

prácu 

Príležitostná práca, nádenná 
práca za dennú mzdu 
(príležitostná) 

   

Čiastočný úväzok (denne menej 
ako 8 hodín) 

   

Sezónna práca    

Práca na doma, práca na diaľku    

Zmluva s personálnou agentúrou    

Aby sa dalo prestúpiť do 
„normálneho“ zamestnania 

   

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

   

Verejnoprospešné práce    

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

   

 

15. Podľa Vášho názoru, ktorá forma zamestnania by Vám najviac vyhovovala z pohľadu 

zosúladenia pracovného a rodinného života? 
 čiastočný úväzok                skráteny denný prac. čas 
 práca na diaľku     flexibilná prac. doba 
 skrátený týždenný prac. čas   žiadna z možností  
 

16. Ak by ste mali možnosť pracovať v atypickom pracovnom pomere, boli by ste ochotný 

denne cestovať do práce na vlastné náklady?  

 

Nezvyčajné formy zamestnania 
Vzdialenosť 

do 5 km 

5-10 

km 

10-15 

km 

15-20 

km 

Viac ako 

20 km 

Príležitostná práca, nádenná práca za 
dennú mzdu (príležitostná) 

     

Čiastočný úväzok (denne menej ako 8 
hodín) 

     

Sezónna práca      

Zmluva s personálnou agentúrou      

Práca agenta so živnostenským 
oprávnením 

     

Verejnoprospešné práce      

Účasť na školení organizovanom 
úradom práce 

     

 
 

17. Prijali by ste atypickú formu zamestnania v niektorej susednej krajine alebo v zahraničí? 
 áno, prijal/a by som      nie, neprijal/a by som   
 

18. Aké sú Vaše očakávania ohľadom akejkoľvek práce? (Prosím mieru dôležitosti označte 

na škále od 1 do 5,  1 – nedôležité, 5 – najdôležitejšie) 
            1        2. 3. 4. 5. 

možnosť kariérneho rastu          

výhodný plat                          
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dobré pracovné prostredie          

možnosť zosúladenia práce a rodiny                               

zosúladenie práce a voľného času (šport, zábava)       

zosúladenie práce a štúdia                                 

vhodné pracovné podmienky                      

zaujímavá práca                                           

možnosť profesionálneho rastu                    

možnosť prestupu do „normálnej“ práce                   

iné: ...............................           

 

19. Podľa Vášho názoru pomohla by krajine atypická forma zamestnávania prekonať 

hospodársku krízu? 
 v plnej miere 
 čiastočne 
 nie 
 

20. Podľa Vášho názoru, pomohla by dlhodobo nezamestnaným (viac ako 12 mesiacov) 

atypická forma zamestnávania prekonať krízu? 
 v plnej miere     
 čiastočne 
 nie 
 

21. Keby ste mali možnosť sa zamestnať v zahraniční, ktorú krajinu by ste 

upredňostňovali? 

 Maďarsko     Rakúsko 
 Nemecko         Veľká Britannia 
 inú 
 

22. V znížení nezamestnanosti vysokoškolsky kvalifikovaných ľudí akú úlohu môže 

zohrávať atypické zamestnávanie? Prosím stručne vyjadrite Váš názor.  

 
 
 

Ďakujeme za Vaše odpovede.  

 
PhDr. Imrich Antalík 

Koordinátor výskumu 

Dr. József Poór 
Univerzitný profesor 

Vedúci výskumu 

Miklós Dús 

Koordinátor výskumu 

 

 

 

  

 
 


