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TERRY GEORGE 

A fizetett munka és a munkán kívüli élet 
egyensúlya (Work-life balance) 

A munka világában észlelt változások átépítik megszokott beállítódásainkat. Az ún. 
24/7-es munka követelményeivel való szembesülés (a 7 nap mind a 24 órájában 
rendelkezésre állni) újra felszínre hoz régi kérdéseket, például azt, hogy mi is lenne 
a helyes arány az élet munkával töltött időszaka és az azon kívüli periódusok között. 
A tanulmány célja, hogy megvilágítson egy - a kérdés hátterében folyó - diskurzust, 
amelyben főszereplővé a fejlett tudásgazdaság élvonalbeli vállalatai váltak. 

Megköszönjük, ENRON! 
A szélesebb társadalom, a közjó iránt érzett morális felelősség felemlegetése a piac-
gazdaság legtöbb aktora számára sokáig a fogfájással egyenértékű kellemetlenség 
színében tűnt fel, de még azok is, akik elfogadták az etikai mércék szükségességét, 
inkább retorikai célként, mintsem a gyakorlat szintjén tették ezt. Az ENRON világmé-
retű botránya nyomán viszont a kérdés a viták kereszttüzébe került. Bár az üzleti 
etika aspektusa a vállalatok számára ma sem több az adott legális szabályozás mini-
mumához történő igazodásnál, de egyre inkább felfedeződik az is, hogy az etikai 
mércék szerinti működés alkalmas eszköz a legjobb minőségi munkaerő megszerzé-
séhez, s megtartásához. Beigazolódott állításként mormolhatják a régi mantrát, (ha 
időközben elcsépelt közhellyé is vált), hogy a cégek legnagyobb erőforrása a munka-
társakban megtestesülő érték. Ma már e felismerésnek egyre nagyobb valóságtartal-
ma van, s ez már a könyvelésekben is megjelenik hozadékként. 

 

Miben is áll a munka –munkán kívüli élet egyensúlya? (Work-life balance). 
Miről beszélünk? 
 

Ez a terminus egyre inkább azt jelenti a gyakorlatban, hogy munkaadók és mun-
kavállalók közös megegyezéseképpen formálódik a munkavégzés követelményrend-
szere, s konkrét módozata. A munkavállaló nagyfokú autonómiát élvez abban, hogy 
hol, mikor, s hogyan teljesíti munkafeladatait. A munkavégzés kontrolljának meg-
szerzése az individuum szabadságfokát nagyban növeli, teljesebb élet élhető vele, 
kölcsönös előnyök származnak ebből nemcsak a munkavállalónak, hanem a társada-
lomnak is, s a business szférájának is. 

A munka és a munkán kívüli élet egyensúlya- tézis a vállalatok ún. társadalmi 
felelősségvállalásának (corporate social responsibility) egyik aspektusává vált, s első 
látásra nem is tűnik gyökeresen új gondolatnak, hisz számos eleme a vállalati haté-
konyságot eredményező praxis kipróbált részeként ismert. Újnak az minősíthető, 
hogy megjelent a korábban szétszórtan alkalmazott elemeket egységbe szervező 
megközelítés, a koordináció új szintje, amely a vállalati kultúra és üzleti stratégia 
integrált részét képezi. 
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Az áttekintés látószöge 
A tanulmány elsősorban az angol és az amerikai vállalati szférát leíró kutatásokra 
fókuszál. Az európai fejlett gazdaságok és a G8 országai nem mutatják a hatékony-
ság virulens jeleit, sőt a gazdasági pangás megtapasztalása felerősítette a klasszikus 
Maslow-elmélet1 nyomdokain járó nézőpontokat, miszerint luxus az etikai mércék-
nek megfelelés és a környezettudatosság, ha a foglalkoztatás biztonsága súlyosan 
megrendült. Franciaországban jelenleg a legnagyobb gond a 10% feletti munkanél-
küliség társadalmi következményeivel való szembenézés, de Németországban is 
eluralkodott a félelem a munkavállalókban az állásaik elvesztését illetően. Ezzel 
szemben Nagy-Britanniában, s az USA-ban a munkaerőpiacon erősödött a versengés 
a rivális cégek között a legjobb munkaerők megnyeréséért. Ilyen társadalmi közeg-
ben a munkavállalók mást is akarhatnak, mint pusztán kenyérkereső munkát. 

Alaptények 
Szinte közhelynek hangzik, hogy nagyban változik a munka világa, de tényszerűen 
igaz. A 20. század második felében 
– az üzleti szféra drámai demográfiai változások hatásával kényszerül szembesül-

ni. 
– A globális verseny nyomására felerősödik az igény a magasabb produktivitásra. 
– Az új technológiák lehetőséget kínálnak a munka megrögzült mintázatainak 

átszabására. 
– A társadalmi változás dinamikája felpörögni látszik. 
– A vásárlók egyre inkább a hagyományos munkarendeken kívüli időkben akarnak 

árukhoz és szolgáltatásokhoz jutni. 
– A csúcstechnológiát alkalmazó iparágak komplex munkakörnyezete egyrészt 

egyre magasabb arányú beruházásokat köt le, másrészt ezek folyamatos munka-
üzemet igényelnének megtérülésükhöz. 

– A telekommunikációs hálózatok globális kiépülése növeli a hozzáférhetőséget és 
az egyre csökkenő költségek lehetővé teszik az üzleti partnerek elérését a világ 
bármelyik térségében, bármely időben. 

– Az Egyesült Királyságban a szolgáltatási szektorban a munkahelyek 36 száza-
lékkal nőttek, míg az iparban 39 százalékkal csökkentek. A szektorok közötti 
hasonló irányú váltás minden európai országban általános. Egyre fontosabbá vá-
lik a vásárlók kiszolgálásához szükséges kompetenciák területe. Az interperszonális 
képességek széles skálájával rendelkező munkatársak sikeresebbé tehetik munkaadó 
cégeiket a riválisaiknál, így a cégek versenyképessége függ kvalitásaiktól. 

– A munka intenzitása nagyon nőtt, az adott munkát gyorsabban végzik el, még 
akkor is, ha a munkaórák száma rövidült. A számítógépek alkalmazása is segí-
tette a hatékonyság javulását. Ma már a munkavállalók 65 százaléka használ 
számítógépet az 1985-ben mért 45 százalékkal szemben. A munka intenzitásá-
nak növekedése fokozott terhet rak az individuumokra, a családokra, a dolgozók 
csoportjaira. 
Két tényezőt emelnék ki részletesebben, amelyek a változások menedzselése te-

kintetében komoly kihívást jelentenek még azon világcégeknél is, amelyek arculatu-
kat tekintve vonzó munkáltatónak számítanak. 

Ezek: 

                                                        
1 Maslow R. (1954): Motivation and Personality. New York: Van Nostrand Rheinhold 
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1.) a munkaerő-állomány változó természete 
2.) a fokozódó produktivitás iránti igény 

1. A munkaerő-állomány változó természete 
Gazdagodnak az empirikus bizonyítékok, hogy azokon a piacokon, ahol erős a ma-
gas minőségi munkaerő iránti igény (mert nincs belőlük elegendő), ott a munkaválla-
lók stratégiája, mikor kiválasztják a munkahelyet, vagy amellett döntenek, hogy 
kitartanak valamelyik munkaadó mellett, nem különbözik az igényes vásárlóétól: 
azaz nagyfokú igényességet mutatnak, feltételeket szabnak.2 

A munkapiac demográfiája 
Az a medence, amiből a munkaerőt hagyományosan ki lehet halászni, átalakulni 
látszik, sőt mintha apadna. Ezért a munkavállalók néhány szegmense egyre inkább 
viselkedhet igényes vásárlóként, s állhat elő követelésekkel. 
– az olcsó, s jól formálható ifjúsági munkaerő aránya csökken, s a születési ará-

nyok zuhanása azt jelzi, hogy a jövőben sem lehet számítani a helyzet javulásá-
ra. Nagy – Britanniában 2010-re a demográfusok 1, 3 millióval kevesebb 35-35 
éves munkaerővel számolnak, s 3 millióval több 35 éven felettivel. 

– az Egyesült Királyságban a jövőben a 45 év alatti főfoglalkozású aktív keresők 
csupán 20 százalékát írják le olyan attribútumokkal bírónak, amelyekkel a tradi-
cionális munkaerő-állomány volt jellemezhető, azaz fehérnek és ép fizikai adott-
ságúnak.3 

Rekrutáció és a munkaerő megtartása 
– Nagy-Britanniában már 2002-ben a munkáltatókra irányuló állami adatgyűjtés 

adatai szerint a cégek 69 százaléka azt jelezte, hogy munkaerő-toborzási prob-
lémákat érzékel, a szükséges kompetenciák elérhetősége terén hiány mutatkozik. 

– A mintába került cégek 66 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a munkaerő folya-
matos fluktuációja negatívan hat az üzleti eredményességre.4 

– Egy 2003/2004-es kutatás (Egyesült Királyság) megállapítása szerint 2001-re 
kiszámolva kb. 5000 euro-ra tehető egy munkavállaló távozásának a költsége, a 
vezetői szinteken ez felmegy átlagosan 8000 euro/főre. A cégeknél a foglalkoz-
tatottak egyre költségesebb tényezőnek bizonyulnak, a teljes költségvetés 50 
százalékát eléri az alkalmazottakra fordított hányad. A cégstratégiák nem vélet-
lenül irányulnak fokozottan erre a területre, az üzleti eredményesség optimalizá-
lása egyszerűen kikényszeríti ezt. 

– A vállalatok úgy érzik, fokozódik a nyomás rajtuk, hogy megtartsák a leghaté-
konyabb, legproduktívabb, legtapasztaltabb munkavállalóikat, különösen azokat, 
akikbe már sokat belefektettek. Elementáris szükségletükké vált, hogy olyan 
munkahelyi légkört alakítsanak ki, amely munkavállalói elégedettséget szül, s 
ily módon a cégnél maradást erősíti, sőt amelynek híre a friss tehetségeket is 
odavonzza. 

A nők a munkaerőpiacon 
– az előrejelzések szerint 2010-ig a munkaerő-állomány növekedésének 80%-át a 

nők teszik ki. 
                                                        

2 Etikus munkavállaló 
3 Williams L.,Jones A (2005): Changing demographics. London: The Work Foundation. 
4 Second work-life balance study: results from the employer survey 
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– 1990-2000 között a kisgyermekes anyák aránya nőtt leggyorsabban a munkavál-
lalók között. 

– a flexibilisebbnek nevezhető munkaerőpiacokon, pl. az USA-ban és az Egyesült 
Királyságban a dolgozó nők 40%-a részfoglalkozásban dolgozik. 
 

Az alkupozíció 
Az ENRON és a NIKE botrány óta (olcsó gyermekmunka alkalmazása) a munkaválla-
lók egy része fokozottabban érzékeny a cégek tevékenységének etikai dimenziójára. 
Különösen azokra jellemző ez, akik megengedhetik maguknak az igényesség luxu-
sát, mert tudják, hogy szakértelmük kelendő. 
– A fejvadász cégek és a munkaerő kiválasztásával foglalkozó szakértők azt jelzik, 

hogy az állásinterjúk során a fiatal szakemberek rákérdeznek a vállalatok társa-
dalmi megítélésére, a közjót támogató tevékenységük elveire, s figyelnek a köz-
véleményben kialakult képükre. 

– Érzékelvén e külső elvárást a világcégek egyre inkább olyan imázst sugároznak 
magukról, hogy fontos nekik az alkotó munka és a jó élet egyensúlyának biztosí-
tása. 

– A munkaerő-toborzás szakirodalmában is egyre inkább úgy beszélnek a közjóért 
végzett vállalati tevékenységről mint ami vonzerőként működik a friss, kreatív 
munkaerőket megszerző versengésben.5 (corporate social performance) 
A minőségi munkaerő megnyeréséért és megtartásáért folyó versenyben a 

transznacionális világcégek önmaguk arculatára úgy tekintenek mint egy sajátos 
termékre, egy marketingeszközre, amellyel attraktívabbak, s így versenyképesebbek 
lehetnek. 

„A legtöbb szervezetben tudatosodott már, hogy a jó hírnév előnyökkel jár az 
üzleti életben, kiváló munkaerőhöz, megrendelésekhez, befektetésekhez lehet jutni 
általa.”6 

Két viselkedési orientáció kiváltására összpontosítanak a cégek, amikor a tobor-
zási céljaikról van szó: 
– inkább őket válassza a potenciális munkavállaló, mintsem versenytársaikat; 
– az alkalmazottjaik mindig mellettük döntsenek, mintsem átigazoljanak a ver-

senytárs cégekhez. 
Azaz: a tudásintenzív iparágakban működő világcégek úgy akarják megkülön-

böztetni magukat versenytársaiktól, hogy a vonzó munkáltató imázsát építik ki, s azt 
hangoztatják, hogy legfőbb érték számukra a munkavállalójuk, s felkészültek a szer-
teágazó gondoskodásra. 

„A pozitív cégimázs mint márkatermék megkülönböztető jegyként funkcionál a 
versengő vállaltok között, de egyben erős csoportidentitást kifejleszteni tudó vonat-
koztatási keret is. Az alkalmazottak vállalathoz kötődését egyaránt szolgálja a java-
dalom magas mértéke, a munkavállalók iránt tanúsított bánásmód, valamint az 
egyén értékrendszerével kongruens vállalati etika.” 7 

A családbarát munka, a flexibilis munkaidő, a társadalmi közjót támogató válla-
lati felelősségvállalás elvárása egyre inkább jellemzi az új típusú minőségi munkaerő 
szükségleteit, s látható, hogy a versengő gazdasági aktorok legszínvonalasabbjai 

                                                        
5 Ethical employee 
6 The Future of Work-Life Balance 
7 The Future of Work-Life Balance 
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igyekeznek is e motívumokra figyelemmel lenni, amikor kialakítják a munkaerő-
kiválasztással kapcsolatos elveiket, s gyakorlatukat. 

2. Produktivitás 
Az egy főre jutó munkateljesítmény szorosan korrelál a vállalati produktivitással. 
Kutatások sora bizonyítja, hogy a vállalati célokkal, értékekkel való azonosulás, a 
munkavállalói elkötelezettség szintje olyan eszköz, amely leghatékonyabban képes 
hatni a munkaszervezetben dolgozók magatartására, extra erőfeszítésekre tud sar-
kallni, s megmutatkozik a munka által kiváltott elégedettségben, az eredmények 
feletti büszkeség érzésében, a szervezethez való hűségben.8 

 

Stressz 
A munka világa nagyon felpörgetetté vált, s gyakran tűnik különféle mentális és 
fizikai tünetekben leképeződő egészségügyi problémák okának. A munkakörök 
teljes spektrumában erősödött a munkaintenzitás, az űződés, s ez együtt jár a stressz 
nagyobb mértékével. 

Egy friss brit kutatás 9 az alábbi trendeket fogalmazza meg: 
– mintegy félmillió brit munkavállaló úgy ítéli meg, hogy betegségéért a munka-

helyi stressz a felelős; 
– közel 5 millió azok száma, akik úgy érzik, hogy „nagyon”, illetve „mérhetetle-

nül erősen” érintettek a munkahelyi stressztől; 
– 1995-1996-os árakon számolva 5,4 milliárd euro költséget kell fordítani egy 

évben a munkahelyi stressz által okozott problémák kezelésére; 
– miközben a vállalatok a munkafolyamatok biztonságát, a foglalkoztatottak fizi-

kai biztonságát veszélyeztető tényezőket rendszeresen ellenőrzik, alig figyelnek 
a stressz okozta pszichológiai tényezőkre, nincsenek stratégiáik a kezelésre, ho-
lott a szervezeti eredményesség tekintetében ezek hasonló fontosságúak; 

– a Brit Ipari Federáció becslése szerint a hiányzásokkal összefüggésbe hozható 
költségek elérik a 11,6 milliárd angol fontot. A munkahelyi stressz az egyik leg-
nagyobb kiváltó oka a munkahelyi hiányzásoknak;10 

– a hosszú munkaidő kultúrája; 
– a HSE vizsgálatában egyértelművé vált, hogy bár sokan dolgoznak részfoglalko-

zású munkavállalóként is az Egyesült Királyságban, azok száma sem kevés, akik 
nagyon hosszú munkaidőt töltenek a munkahelyükön. Három brit apa közül egy-
nek a munkaideje meghaladja az Európai Unió által ajánlott heti 48 órát. (Euro-
pean Working Time Directive). 
 

A női foglalkoztatottak arányának növekedése 
A tanulmány korábbi részében már említődött ez a szempont. A vállalatok örömmel 
fogadják ezt a változást, de a női munkavállalás más következményekkel is jár. A 
nők ún. kettős karriere (munkavállaló, gyermeknevelő- háztartásvezető) által meg-
követelt teljesítmények nehéz egyeztetésekben születnek meg. 
– a gyermekes anyák úgy nyilatkoznak, hogy szakmai karrierjük építését nem 

kívánják feladni a gyermekvállalás miatt, de 3 közül 1 mégis úgy érzi, le kellett 
szállítani szakmai ambícióit a gyermeknevelés miatt. 

                                                        
8 Ethical employer 
9 Self-reported work-related illness in 2003/04. HSC 
10 CBI (2002) Counting the Costs: absence and labour turnover,. London: CBI 



Terry George 

 22 

– ha teljes állásban dolgoznak is, nem mentesülnek az otthoni család- és háztartás 
ellátás kötelmei alól. 

– a nem dolgozó anyák 92%-a szerint jóval flexibilisebb munkaviszonyok kelle-
nének, hogy vissza tudjanak menni dolgozni. 

– A populáció elöregedésével nő azok száma, akik gondozó-ápoló tevékenységet 
végeznek. Jelenleg a munkavállalók 10%-a foglalkozik ezzel a tevékenységgel. 
Az előrejelzések szerint 2020-ban az Egyesült Királyságban már 12 milliósra te-
hető a 65 éven felüliek száma. Valószínűsíthető, hogy e segítő- gondozási tevé-
kenységben oroszlánrész hárul majd az 50 év feletti női csoportokra. Az idős-
gondozás feladatai is sokasodnak, s a munkával való konfliktusos egyeztetésükre 
még kevésbé van tekintettel a munkáltatói szféra, mint a gyereknevelésre. 
 

A munkával való elégedettség 
Egy nem publikált kutatás, amely a londoni huszonéves elit munkavállalók körében 
vizsgálódott, meglepő eredményre jutott, amikor a megkérdezettek véleményét tuda-
kolta a munkájukkal való elégedettség tekintetében. Azt állították, hogy munkájuk 
bekebelezte, szinte elnyelte az életüket. Hihetetlenül erősnek érezték a teljesítmény-
kényszert, aminek állandóan meg kell felelniük. Az állandó nyomás alól sokan sze-
retnének kikerülni, s szívesen választanának olyan munkafajtát, amely „visszaadná a 
mindennapi életüket.” Közvetlen társadalmi közegüket úgy írták le (mind kiemelten 
fizetett szakemberek multinacionális vállalatokban),amelyben ez az életérzés általános. 

Az arányos munka- munkán kívüli élet stratégia alapelemei 
A téma áttekintésekor nyilvánvaló, hogy nem gyökeresen új dologról van szó. A 
szakszervezetek, ill. a munkavállalói érdekképviseletek már régóta napirenden tart-
ják ezeket a kérdéseket. A társadalmilag progresszív munkáltatók is előálltak már 
egy-két kipróbált eszközzel a gyakorlat szintjén. Két kategóriába sorolhatók a már 
létező módozatok: 
– a rugalmas munkaidő –mintázatok 
– a munka szüneteltetése 

 

A rugalmas munkaidő-mintázatok 
A vállalatok egy része már régóta alkalmazza, mind az egyén, mind a cég érdekében. 
Az ún. flexibilis munkaidő-politika célja, hogy a dolgozó dönthesse el munkája 
kezdetét vagy végét (s így beleférjen a gyerekek szállítása), vagy hogy a cég rendel-
kezésére álljanak azok a munkaerők, akik vállalják, hogy telefonon rendelkezésre 
állnak a nagyon korán vagy nagyon későn jelentkező igényekkel fellépőknek. A 
részfoglalkozású munka is elterjedt, s jól megfelel mind a munkáltatói, mind a mun-
kavállalói igényeknek. Sok kisgyerekes nő vállalja ezt a formát, mintegy építve a 
munka világához kapcsolódó szálakat. 

Bizonyos formák –bár éltek a múltban is – most válnak gyakoribbá: 
– a munka megosztása 2 fő között (eleve így jelentkeznek a munkáltatónál az 

állásinterjú alkalmával); 
– a sűrített munkahét (egy teljes munkakör feladatainak ellátása 3 vagy 4 nap 

alatt); 
– a sűrített munkaév (8 hónap alatt, szabad napok nélkül vagy nyújtott munkaidő-

ben teljesíteni a munkaév feladatait, majd 4 hónap szabad idő); 



A fizetett munka és a munkán kívüli élet egyensúlya 

 23 

– meghatározott terminusokban munkaszünetet adó munka (iskolai szünnapok és 
szünidők idején nem dolgoznak a gyerekes anyák); 

– az új technológiák által lehetővé tett távmunka vagy telemunka, amely az otthon 
végzendő munkák arányát nagyon megnövelte. 
 

A munka szüneteltetése 
A jogszabályok rögzítik a munkától való hosszabb-rövidebb távolmaradás lehetősé-
geit, a kötelezően megadandó szabadságokat (üdülésre, gyerekszülésre, szülői jogon 
járó gyermeknevelésre, hozzátartozó gondozására stb.). Ezeken kívül a vonzó mun-
káltató címére igényt tartók az alábbi szolgáltatási csomagokat fejlesztették ki: 
– a fizetett szabadság apák részére a kisgyermekek nevelését segítendő; 
– a karrier megszakítási szabadság : a munkavállaló számára lehetővé válik a 

munka ideiglenes szüneteltetése, pl. ha egy családtagot ápolni, gondozni kell. Az 
értékes tudású munkatárs így nem esik ki a cég erőforrásai közül; 

– a tanulási szabadság: a cég biztosítja a teljes vagy részleges tanulási időt, nem-
egyszer a költséget is fedezi, hogy alkalmazottja új tudásokat és készségeket fej-
lesszen ki, amelyek előnyösek a munkaszervezetnek, de segítik az egyén szak-
mai karrierjét is; 

– extraszabadság (az egyéb ösztönzők, mint pl. jutalmak, prémiumok, a privát 
egészségügyi biztosítás helyett). 
A fentiek némely vállalat gyakorlatában már régóta használt formák. Miért vál-

tak hirtelen érdekes beszédtémává? 

Az ún. gyakran feltett kérdések (Frequently Asked Questions) 
A munka- munkán kívüli élet arányosságát megteremteni akaró vállalati gyakorlatok 
egy része közismert, bevált formákat jelent. Miért tehát az irántuk megnyilvánuló 
friss érdeklődés a tudásintenzív, szolgáltatásintenzív területek munkáltatói részéről? 
A válasz abban rejlik, hogy e cégek fokozottabban függnek alkalmazottjaik megfele-
lő magatartásától. A kutatások egyértelműen bebizonyították, hogy a kívánatosnak 
tartott dolgozói viselkedés leginkább attól függ, mennyire elkötelezett a dolgozó, 
mert ez a komponens képes az érték-és attitűdrendszert a megfelelőnek tartott irány-
ban átformálni. Mindez Nyugat- Európában olyan társadalmi közegben értékelődött 
fel, amelyben nagy tekintély- és bizalomvesztésen mentek át a társadalmi intézmé-
nyek: az állam is, a kormányzati szervek is, s nem kivételek az üzleti élet intézmé-
nyei sem. Az értékek elsajátítása már nem automatikus abban az értelemben, hogy 
megkérdőjelezetlenül fogadják el az emberek az átszármaztatott gyakorlatokat, fel-
fogásokat, hanem váltás van a tudatos kereső, mérlegelő irányba. Az egyén a saját 
elveinek megfelelő, értékrendszerével kongruens munkáltatót keres.11 

A helyzetre érzékeny vállalatok is felmérték, hogy a társadalmi közjó szolgálata, 
a társadalmi felelősség felvállalása már nem csupán azt jelenti többé, hogy ne foly-
jon büntetőeljárás a cég ellen, s ne legyen rossz publicitása a médiában. Elindultak 
tehát önmaguk „termékké” formálása irányába, létrehozták a vonzó munkáltató 
imázsát, amellyel versenyelőnyökhöz akarnak jutni, s megszerezni a minőségi mun-
kaerőt a piacról. Ennek folyományaképpen jöttek újra elő a munkaidő feletti kontroll 
megadásának eszközei a cégkultúrákban. A korábbi rugalmas munkaidő-mintá-
zatokat adaptálva és a munka megszakításának kibővült lehetőségeit felkínálva 
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olyan holisztikus jellegű ösztönzőrendszerekkel és szolgáltatáscsomagokkal álltak 
elő, amelyek koherensen integrálják a vállalati kultúrába a cég társadalmi felelős-
ségvállalási politikáját. 

Az ilyen magatartású cégek sajátos arculatukkal képesek megkülönböztetni ma-
gukat riválisaiktól, s sajátos toborzási profillal vannak jelen a munkapiacon. Koráb-
ban a vállalatok nem építették össze koherens egésszé az egyenként progresszív 
foglalkoztatási eszközeiket (pl. a rugalmas munkaidő, a munka szüneteltetése) az 
üzlet szükségleteivel. Egyéni, ad hoc, véletlen elemekkel dúsított megoldások vol-
tak. Mára univerzálisabb jelentőségűvé vált a terület, a vállalati üzleti stratégia szer-
ves részévé, beépült a cégkultúrába amelyet a szofisztikált praxist folytató HR egysé-
gek terveznek és koordinálnak hozzájárulván az üzleti eredményességhez. A minő-
ségi munkaerőért folytatott versenyben a cégek kinyilvánítják, hogy válaszolnak a 
munkaintenzitásból fakadó stressz problémájára, motiváltnak tűnnek arra, hogy 
legértékesebb erőforrásuk, az alkalmazottaik jól-létéhez és jólétéhez hozzájáruljanak. 

Egy sikeres vállalatnak a tehetségeket vonzania kell, s meg is kell tartania őket. 
De a cégek és az egyének szükségletei eltérnek egymástól. A hatékony egyensúlyt 
biztosító vállalati stratégiák a munka és a munkán kívüli élet között a két szükséglet-
rendszer szinergikus kölcsönhatását szándékolják, az ún. win-win helyzetet (azaz: 
mindkét fél a nyer-nyer viszonyában van). 

A két eltérő szükségletrendszer konfliktusos viszonyát kölcsönös előnyökre kell 
transzformálnia a HR-egységeknek, ha hatékonyak akarnak lenni. Fel kell ismerniük, 
hogy a munkáltató és a munkavállaló értékei, nézetei, attitűdjei valahol összekapcso-
lódnak. 

„A gyermeküket egyedül nevelő szülők aránya nő (már 25% lesz 2010-ben), a 
két keresős családmodell elterjedése, az időskorúak ellátásának fokozódó nehézsé-
gei, valamint a népességben beálló változások egyaránt arra késztetik a munkáltató-
kat, hogy változatos, nyitott és kreatív foglalkoztatási formákkal álljanak elő. Ha ezt 
nem teszik, nem tudják megszerezni az üzletük sikeres működéséhez szükséges 
tudásokat, képességeket, ill. az ezekkel bíró embereket. A sikeres vállalatok egyre 
nagyobb szabadságot fognak adni dolgozóiknak ott és akkor, amikor ez csak lehet-
séges. Nem a helyszín, nem az idő, nem a hierarchia szempontjai lesznek a hangsú-
lyosak, hanem az outputok, a hozzáadott érték.” (British Telecom esettanulmány, 
Employers for Work-life Balance) 

 

Gyakran feltett kérdések: (1): Miért éri ez meg a munkáltatónak? 
Ha jól motivált munkaerőkkel bír a munkaszervezet, akkor a produktivitása nő. 

A munkahelyi stressz viszont a munkahelyi hiányzással mutat összefüggést. 
„London városában a camden-i önkormányzat 2,5%-os költségcsökkenést ért el 

a hiányzásokkal összefüggésben már az első évben, amikor bevezette a munka- 
munkán kívüli élet egyensúlya javítását szolgáló intézkedéseit.” (London Borough 
Of Camden esettanulmány. In: Employers for Work-life Balance) 

A rugalmas munka típusai, pl. az otthoni munka jelentős költségcsökkentést 
eredményez a vállalat működési költségeiben. 

„A British Telecom a programcsomagjában kialakította az otthon végezhető 
munkák körét. Jelenleg 9000 főt találunk e kategóriában. 2003-ban 52 millió £-t 
takarított meg működési költségben, s ehhez még 10 milliós többlet csatlakozik, ha 
az energia megtakarítását nézzük.” (British Telecom esettanulmány. In: Employers 
for Work-life Balance) 
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A jól motivált, munkáját élvező munkaerő pozitív képet sugall a cégről, amikor 
egy klienssel találkozik, minőségibb szolgálatra kész, így az ügyfélkapcsolatok 
jobban alakulnak. Az Unilever cég munka-munkán kívüli élet stratégiáját vizsgáló 
esettanulmány azt rögzítette, hogy a munkavállaló elégedettsége és a kliens elége-
dettsége között szoros a korreláció, s mindkettő összefüggést mutat a vállalati ered-
ményességgel. 

Az is kiderült a kutatásból, hogy a tapasztalt női munkavállalók 90%-a visszatér 
a céghez a szülés után. A részfoglalkozásban dolgozó női menedzserek 60%-a úgy 
nyilatkozott, hogy elment volna a cégtől, ha nem élhetett volna a rugalmas munka-
idő-szervezéssel. (Unilever esettanulmány. In: Employers for Work-life Balance) 

A Pricewaterhouse Coopers cégnél 1998-ban csak a női munkaerő 40%-a tért 
vissza gyermekszülés után. 2003-ban vezették be az új szemléletű programcsomagot, 
s egyből megduplázódott a visszatérők aránya. (80%). Ezek a nők jól képzettek, 
klienscentrikus orientációjúak, belsőleg motiváltak. Kár lett volna elveszteni őket. 
Az otthoni munka elfogadása, a rugalmas munkaidő alkalmazása megnövelte a biza-
lomszintet a vezetők és a munkatársak között, összességében nagyobb individuális 
kontrollt tett lehetővé.”) Pricewaterhouse Coopers esettanulmány. In: Employers for 
Work-life Balance) 

Egyszerűsítve: ha az alkalmazottakra fordított költség az összköltségek mindegy 
felét leköti, akkor a normális üzleti érzék is azt mondatja, a lehető legtöbbet kell 
kihozni ebből az erőforrásból. 

 

Gyakran feltett kérdések. (2) A munka – a munkán kívüli élet egyensúlya koncepció 
nem igazán a kisgyerekes anyákra van kitalálva? 
Valóban, a múltban érzékelhető volt a nemispecifikus jelleg, s a rugalmas munka-
idős koncepció valóra váltásának első lépéseit nagyban befolyásolta, hogy hirtelen 
megduzzadt női foglalkoztatás. 

„Krisztina: A rugalmas munka nagyon remek dolog. Már nyolc éve csinálom. 
Van egy 14 éves fiam, akit egyedül nevelek. Ha akarom, dolgozhatok 9.45 és 15.15 
között, ami nagyon megfelel nekem. Más napokon vagy korábban vagy később is 
dolgozom, hogy összességében megcsináljam a havi 144 kötelező órámat. Mióta 
áttértem a rugalmas munkabeosztásra, már előléptettek, s úgy érzem, előrejutok a 
cégben. Elégedett vagyok.” 

 

A férfiak is kedvezményezettek: 
„Richárd: Számomra nagyon fontos a gyermekeim nevelése, így a munka flexi-

bilitása is döntő jelentőségű. Tavaly ráadásul szívinfarktusom volt, így alacsony 
fokú stresszekkel tudok csak együtt élni. A rugalmas munka nekem jótétemény, nem 
kell aggódnom a gyerekek miatt, s a stresszmentesebben tudok élni. Valójában ott-
hon többet dolgozom a munkámmal, mint korábban. Briliáns dolognak tartom.” 

Anti: „Négy napot dolgozom egy héten, így mindig részt tudok venni fiam isko-
lai hétvégi programjain, s kifogástalan szülő tudok lenni. A vállalat sem jár rosszul, 
mert a mérnökei így hosszabb időtartamban dolgoznak, s sok olyan feladatot be 
tudnak fejezni, amire a múltban nem volt példa.” (British Telecom esettanulmány. 
In: Employers for Work-life Balance) 

A munka megváltozott természete, a technológiai fejlesztések által lehetővé tett 
rugalmasság, a versengés a magasan kvalifikált munkaerőért mind olyan folyamatok, 
amelyek kinyitották a szűken értelmezett - csak a nőkre orientálódó – munkaszerve-
zeti formákat a munkák és munkavállalók szélesebb spektruma előtt. Az ösztönzőket 
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vizsgálva első helyen még ma is a fizetés nagyságrendjét találják a kutatók,(70% e 
dimenzió alapján keres új munkáltatót), de már második helyre kúszott a munka 
flexibilitása (58%-nak ez a szempont a döntő.)12 

A demográfiai változások trendjei sem söpörhetők félre. A vállalatok örülnek a 
növekvő arányú női munkaerőnek, de látniuk kell a nők sajátos helyzetét, a gyer-
meknevelésben betöltött domináns szerepüket, s az ebből adódó kihívásokat. Az 
életstílusok is változnak, az emberi élet fázisai is új szükségletekkel jelentkeznek a 
rugalmas munkát illetően. Az aktív keresők átlagéletkora egyre magasabb, a fiatalok 
aránya csökken körükben, legalábbis Európában. Szerteágazóak a viták a nyugdíj ún. 
időbombájáról. Emiatt is növekszik a 65 felüliek aránya a dolgozók között. Sohasem 
volt még magasabb a 35 éven felüli korosztály aránya az aktív keresők között, de ők 
igen hamar 45, majd 55 évesek lesznek. Bár ekkorra mentesülnek már a gyermekne-
velés mindennapi gondjaitól, de megváltozott attitűdjeik a munka iránt továbbélnek 
a későbbi életszakaszokban is. 

A demográfiai változásoknak tehát nem lebecsülhető a szerepe abban, hogy a 
munka és a munkán kívüli élet egyensúlyi kérdései túlnőttek a divatosságon, s ma 
már a gazdasági versenyképesség markáns részévé léptek elő, különösen a kreatív 
tudásipari ágazatokban. 

Marcia a System and Solutions cégnél dolgozik, tavaly vágott bele az otthoni 
munkába. 

Így beszél: „8 hónapja dolgozom otthon, s nagyon elégedett vagyok. Egyedül 
nevelem a gyerekeimet, s úgy éreztem, többet kell otthon lennem, a tinédzser fiam 
kezdett elkanászodni. Van két kisebb gyerekem is, az iskolájukban én vagyok a 
szülői munkaközösség vezetője. Minden társadalmi munkám is belefér így az éle-
tembe. Azt hiszem, jobban és többet dolgozom otthon. Gyakran már 7.45-kor bekap-
csolom a számítógépem. A munkahelyemen nemegyszer csak 10 órára kerültem ide. 
S lényegesen kevesebbet kiabálok a gyerekekkel.” (British Telecom esettanulmány. 
In: Employers for Work-life Balance) 

A munka feletti kontroll növekedése (ún. time sovereignty) egyenes arányban áll 
a munka által kiváltott elégedettség növekedésével, s a munkával való azonosulás 
szintjének fokozódásával, de a korreláció fennáll a hiányzások és a táppénz, vala-
mint a stressz csökkenésével is. A kifinomult szolgáltatások iránti vásárlói igény 
szintén arra készteti a cégeket, hogy rugalmas időszerkezetekben, s igen elkötelezett 
munkatársakkal szolgáltassanak. Néha meglepő eredmények születnek. A brit mun-
káltatók körében végzett egyik esettanulmány jelezte, hogy a Rabjohn nevű kisebb 
adótanácsadó cég egy teljesen új klienskört szerzett meg, amikor egyik munkaválla-
lója kérését elfogadva, megengedte annak a nagyon korai munkakezdést. A kisvál-
lalkozások tulajdonosainak sora telefonált a számukra is kedvező korábbi idősávban. 
(Rabjohns esettanulmány. In: Employers for Work-life Balance) 
Gyakran feltett kérdések: (3) De mi legyen azokkal, akik egyszerűen csak szeretnek 
dolgozni? 

Sok munkavállaló számára a munkahely nem valami szükséges rossz, sőt élvezik 
a munkájukat, s az általa adott társadalmi státuszt. Életük egyensúlyát éppen a hosz-
szú ideig tartó munkájuk teremti meg, legalábbis bizonyos életszakaszokban. Az 
ideális egyensúly mássá lesz a különféle életfázisokban. A huszonévesek élvezik a 
munka mámorát, s az érte kapott lukratív juttatásokat, a pezsgő életstílust. Pár évvel 
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később, családot alapítva, s a családi kötelezettségekkel szembesülve már megvál-
tozhat perspektívájuk. A gyerekek kirepülésekor újra nagyon értékelik a szabad időt, 
s a minőségi élet lehetőségét. A munka – és a munkán kívüli élet egyensúlya, ará-
nyossága egyáltalán nem statikus jelenség sem a munkavállaló, sem a munkáltató 
szemszögéből. 

Amit meg kell értenie a szereplőknek, hogy a munkahely iránti odaadásnak nem 
a legjobb mutatója a hosszú munkaidő, hiszen az csak input jellegű, döntő a nyújtott 
teljesítmény, s ez sokféle módon, s rugalmas időben-térben szervezhető. 

Sally Evans, az Egyenlő Esélyek Részleg vezetője: „A felkínált munkaszervezeti 
és rugalmas munkaidő-csomagok azon túl, hogy a cégstratégia velejéhez tartoznak, 
többek közt elmozdulást jelentenek a hosszú munkaidővel jellemezhető munkakultú-
rától. Nem a jelenléti ív a döntő, hanem az, hogy milyen eredményeket hoznak a 
munkavállalók, milyen kompetenciákat demonstrálnak.” (Lloyds TSB esettanulmány. 
In: Employers for Work-life Balance) 

Minőségi különbség van azon munkavállalók között, akik azért dolgoznak hosz-
szan, mert több pénzt akarnak keresni, vagy azért, mert mérhetetlenül sok ellátandó 
feladatuk van, vagy azért, mert nyomást érezve demonstratívan jelezni szeretnék 
elkötelezettségüket. 

 

Gyakran feltett kérdések : (4) Nem tűnik-e fel rossz színben (azaz nem elkötelezett-
ként) a munkavállaló, ha kifejezetten keresi a rugalmas munkaszervezeti formákat? 

Vannak vállalati kultúrák, amelyekben az számít jó és hű munkavállalónak, aki 
rendszeresen a munkaidőn túl hajlandó dolgozni, holott egyértelmű, hogy ennek 
nincs feltétlenül köze a tehetséges, minőségi teljesítményhez. 

Mike Scott, a Személyzeti Osztály vezetője: „Ma már az számít, ki mit tesz le az 
asztalra, nem az, hogy mennyi időt tölt itt. Feladatunkat abban látjuk, hogy a haté-
kony időmenedzsmentben segítsük munkatársainkat.” (Wellingborough Tanács 
esettanulmány. In: Investors in People Work-life Balance) 

A munkavállaló hozzájárulásának értékelése vitatott kérdés ma, de a munkaórák 
hosszúságával mérés helyett egyre inkább az output-ok, az eredmények optimalizá-
lása számít. 

„A társadalom lett 7/24-es, az igények és elvárások folyamatosan növekednek, s 
nekünk szolgáltatóknak kell egyre flexibilisebben gondolkodnunk, hogy milyen 
követelményeket támaszt ez a helyzet a munkavállalóink számára.” (British Telecom 
esettanulmány. In: Employers for Work-life Balance) 

Összegzés 
Itt az idő a kemény realitásokkal való szembenézésre. Sok van még vissza a felraj-
zolt úton. 
– A munka és a munkán kívüli élet egyensúlya c. koncepció sokak számára „a 

vizet prédikál, bort iszik” fázisában van, azaz erős a retorikai szint, de gyenge a 
gyakorlat. Nem beszélve azon vállalatokról, akiket nem érint meg egyáltalán a 
társadalmi felelősségvállalás szele, s csak a legális szabályozás minimumköve-
telményeit tartják irányadónak. A kisebb méretű cégek pedig küszködnek, hogy 
hogyan feleljenek meg munkavállalóik rugalmas munka iránti igényeinek. 

– A munkavállalók csoportjai egyenlőtlenül oszlanak meg a rugalmas formákhoz 
való hozzáférhetőség tekintetében. A DTI vizsgálat szerint a szakképzetlen mun-
kások 53 százaléka nem élt a szülőknek járó gyermeknevelési szabadsággal, míg 
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a menedzserek 76 százaléka kihasználta ezt a lehetőséget.13 A vezetői posztokat 
betöltő, jól fizetett és a munkán kívüli juttatásokban is előnyös helyzetű nőknek 
van inkább módja a rugalmas munkákra. Az állami szektor több rugalmas mun-
kaszervezeti formát kínál fel, mint a piaci szektor. De még a legszűkebben ér-
telmezés szerinti, s a leggyakoribbnak tűnő – ún. családbarát munkaformák – te-
kintetében is nagyon egyenlőtlenül vannak képviselve a különféle dolgozói rétegek. 

– Ma még mindig jellemző a nemi specifikusság: a kisgyermekes nők optikájából 
nézik a rugalmas munkaszervezeti formákat, a szélesebb, integratívabb szemlé-
let, amely felöleli a mindkét nemre vonatkoztathatóan a fizetett munka intenzitá-
sa, a munka okozta stressz és a munkával való elégedetlenség dimenzióját, s az 
ebből fakadó társadalompolitikai aspektusokat, még ritka jószág. 

– A kisebb vállalkozásokban nem sikerült még jó megoldásokat találni arra, hogy 
miképp ellensúlyozható azok ellenérzése, akik helyettesíteni kényszerülnek a hi-
ányzókat vagy éppen a társadalmi kötelezettségeiken otthon munkálkodókat. 
A munka világa és a munkán kívüli élet egyensúlya olyan kérdéseket hoz állandóan 

felszínre, amely folyamatos társadalmi reflexiót kíván a gazdaság szereplőitől annak 
érdekében, hogy a globális gazdasági mezőben versenyképesek és hatékonyak legyenek. 

Ha a munkavállaló ugyanolyan körülményességgel választhat alkalmazót magá-
nak, mint a legigényesebb fogyasztó, akkor a munkán belüli erőviszonyok átépülése 
az alábbi irányokba mutat: 
– Az attraktív munkaerő-toborzó ösztönző csomagoknak jobban meg kell felelni a 

kifinomult munkavállalói igényeknek, s túl kell haladniuk a fizetés és a juttatá-
sok dualitásán. 

– A cég ún. társadalmi felelősségvállalása, a társadalmi közjó szolgálata, az etikai 
értékek szerepe nő a munkaerő kiválasztásában, s megtartásában. Ez a felfogás-
mód átváltódik a családbarát munkára, a munka és a munkaidő rugalmas válto-
zataira. A cégeknek jobban kell figyelniük arra, milyen rekrutációs ajánlattal 
állnak elő. 

– A vonzó munkáltató imázs kialakításának, vagy a társadalmilag elkötelezett 
munkavállaló mint terméknév kidolgozásának kudarcai komoly pénzekben mér-
hetők, ha nagy az alkalmazottak fluktuációja. 

– Ma még mindig a fizetés nagysága az első vonzerő, de a tudásgazdaság kreatív 
egységeinél nagy becsben álló fiatal munkavállalók, akik magasan képzettek, s 
szakértelmük iránt nagy a kereslet, s kompetenciáik szükségesek a profit eléréséhez, 
már megengedhetik maguknak a választás luxusát. Számuk nőni fog a jövőben. 

– A munka – és a munkán kívüli élet egyensúlyának megteremtéséhez hozzájárul-
nak a munkaszüneteltetési formák, az ideiglenes megszakítások. Külön mondani 
sem kellene, hogy nem sérülhet az üzlet érdeke, s nem jelenthet külön terhet má-
sok számára. Mégis e célok összeegyeztetése nem könnyű a gyakorlatban. 

– Nem mindenki fogadja el a munka flexibilitását megvalósítandó és kívánatos 
társadalmi célnak. Az Európai Alkotmánnyal kapcsolatos leszavazások mögött is 
voltak olyan nézetek, hogy az angolszász rugalmas munka- és munkaerőpiac 
szemben áll a francia szociális Európával. 
 

De a sikeresen helytállni akaró gazdasági aktorok számára a cikk által felvetett 
problémákon előbb-utóbb gondolkozni kell. 

                                                        
13 Second Work-Life Balance Study 
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