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• A kutatás célja a pandémia hatására a Nő, Család és Karrier változásainak és azok 
összefüggéseinek feltárása. 

• Kutatásunkban a harmadik hullám után készített kérdőíves felmérés és fókuszcsoportos interjúk 
alapján kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerrel  készült a tanulmány.

• A COVID-19 harmadik hulláma utáni vizsgálathoz a négy országból 913 fő töltötte ki a kérdőívet, 
közülük 94% nő. 

• Valamennyi korosztály részt vett a felmérésben, de eltérő arányban. 

• A válaszadók 74%-a városban él és 68% felsőoktatásban végzett.

A „Nő, Család és Karrier – A pandémia hatása a munka és magánélet 
egyensúlyára a V4 országokban” című kutatás néhány jellemzője
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• gyermekes anyák 
• családot tervező nők 
• 50 év feletti nők 
• vidéki nők

A utatás négy célcsoportja
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A kutatás főbb megállapításai a kérdőíves felmérésből

• A járvány minden férfit és nőt hátrányosan érintett.

• Az embereknek át kellett gondolniuk és meg kellett változtatniuk munkamódszereiket, munkamódszereikről való 
gondolkodásmódjukat, az elvégzett munka értékelésének szemléletét, a szociális kapcsolatrendszerüket szinte az 
egész életüket. 

• Az egyedülállók úgy érezték, hogy egy részüknek a munkavégzés helyszíne és időbeosztása ugyan nem változott, 
mégis nagyon egyedül voltak, a munkatársi kapcsolatok csökkentek, az izoláltság nőtt.

• A családban élők helyzete is nagyban megváltozott az átalakított munkarend és a gyermekek digitális oktatása miatt.

• Változtak a munkanapok, megszűntek a szokások, sokan pizsamában kezdtek dolgozni a számítógép előtt, és még 
hónapokig így dolgoztak. 
A munkahely összeforrt a magánélettel, a háztartási feladatokkal. Nagy volt a fáradtság a nap végén. 

• Hiányzott a napi kapcsolat a munkatársakkal. 

• Voltak termelő cégek, ahol a termelés csökkent, ezért volt, aki rész munkaidőben dolgozott, volt, akit elbocsátottak. 

• Volt olyan cég is, amely teljes tevékenység változtatására kényszerült.
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Az 50 év feletti nőkkel kapcsolatos elemzés 1.
A megélhetést biztosító munka és az életkor kapcsolata 
• A 41-50 éves korosztály véleménye általában kiugró a többi közül. A nagyobb számban előforduló 

vélemények a következők: „Munkája elvégezhető homeoffice-ban digitális eszközökkel.” Nem volt 
szükség semmilyen felkészítésre a homeoffice-ra való áttéréshez.” „Munkája nem végezhető home-
office-ban.”, „Nem változott a munkavégzés helyszíne.”, „Nem változott a munkavégzés 
időbeosztása.”, „A családi feladatok, a gyermekek tanítása akadályozták az otthoni munkavégzést”.

• Az 50+-korosztály esetében hasonlóak az eredmények. 
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Az 50 év feletti nőkkel kapcsolatos elemzés 2.
COVID-19 hatására kialakult új munkamodellek és a korosztályok szempont
A 41-50 évesek, akiket a 31-40 évesek, az 50+-osok és szinte a többi korosztály is megerősített: „Kialakult a 
hibrid (e-mail, telefon, skype, facetime, stb) megbeszélés módszere.” Kisebb mértékben, de többen 
választották ebben a korcsoportban „A digitális tudás iránti igény tovább erősödött.” és az „Online 
események szervezése történik, ahol a munkatársak mutatják be ötleteiket.” A többi kérdéskört nagyon 
mérsékelt számban választották. Az 51-60 éves korosztály ugyanezt erősítette. Mindamellett valamennyi 
korosztály jelezte, hogy „A munkatársak motiválása megváltozott.” és „Személytelenné válnak a 
munkafázisok.”
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Az 50 év feletti nőkkel kapcsolatos elemzés 3.
A COVID 19 járvány hatása a családok légkörére és a korosztályok 
A 51-61 éves korosztály: „Sok szép közös élmény valósult meg az otthoni karanténban.” „Gyorsan 
alkalmazkodtunk, készek voltunk újratervezni.” „Az első kétségbeesés után új szokásokat alakítottunk ki.”
60+: „Az összezártság mindenkit feszültté tett.” „Az elmaradt otthoni dolgokat bepótoltuk.” „A vidéki 
környezet nagyobb szabadságot tett lehetővé.”
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Az 50 év feletti nőkkel kapcsolatos elemzés 4.

COVID 19 járvány hatása a családok napi menetrendjére és a korosztályok szempont 
51-61 „A háztartási és a gondoskodó munka ráfordítása megnőtt.” „A 14 év alatti gyermekek otthoni tanulása 
inkább a nőket terhelte.” 
61+ „A háztartási és a gondoskodó munka ráfordítása megnőtt.” „A 14 év alatti gyermekek otthoni tanulása 
inkább a nőket terhelte.”
Bármelyik korosztályból előfordult kis számban, hogy a pandémiás időszakban önként kilépett az anya a 
munkahelyéről, hogy ellássa a családot és a gyermekeiket tanítsa.
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Az 50 év feletti nőkkel kapcsolatos elemzés 5.

A COVID-19 járvány hatására a családok által alkalmazott higiéniás módszerek és a korosztályok 
szempont
51-61: „Fertőtlenítő szerek megválasztása és folyamatos használata.”, „A steril maszkok folyamatos 
biztosítása.”.

61+: „Fertőtlenítő szerek megválasztása és folyamatos használata.”, „A steril maszkok folyamatos 
biztosítása.”.
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Az 50 év feletti nőkkel kapcsolatos elemzés 6.
A korosztályok szemszögéből a TV csatornák műsorai segítették a társadalom alkalmazkodását a 
járvány helyzethez szempont
51-61: „A járvánnyal kapcsolatos társadalmi célú reklámokat adásba tették.”, „Bemutatták a higiéniás 
szabályokat.”.

61+: „Bemutatták a higiéniás szabályokat.”, „A járvánnyal kapcsolatos társadalmi célú reklámokat adásba 
tették”.
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Az 50 év feletti nőkkel kapcsolatos elemzés 7.

COVID 19 hatására tett kormányzati intézkedések a családok és a munkahelyek érdekében a 
korosztályok szemszögéből 
51-61: „Egészségügyi intézkedések a járvány terjedésének megakadályozására”, „Hiteltörlesztési 
moratórium bevezetése.”.

61+: „Egészségügyi intézkedések a járvány terjedésének megakadályozására”, „Hiteltörlesztési moratórium 
bevezetése.”.
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A fókuszcsoportos kérdések és eredmények 1.

Milyen volt a pandémia hatása a család szervezésére?

Az 50 év feletti nők véleménye
• A családi vállalkozásban többnyire home offece-ban dolgoztak, valamint sokat utaztak.

• Pozitív hozadéka volt, hogy a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatot tartott, ahol sok-sok hasznos konferencia
zajlott, amelyből sokat tanult. Ennek hatására online tanfolyamon fejlesztette tudását. A kapcsolatépítésre
helyeződött a hangsúly. Megtapasztalta, hogy amit korábban személyesen intézett, azt telefonon vagy egyéni
elektronikus úton is sikerült megoldani. Így a kommunikációs készség is javult.

• Lelkileg felkészült a pandémia okozta korlátozásokra. A család sokat segített. A család felé fordulás kiemelt lett. 
Virtuális kapcsolattartás ideje növekedett. Az idős szülőkért sokat aggódtak, de nem tudtak segíteni. A pandémiával 
kapcsolatos sok információt nehezen élték meg. Ennek ellensúlyozására új elfoglaltságot, hobbyt kerestek, tanultak 
és sokat tartózkodtak a természetben.
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A fókuszcsoportos kérdések és eredmények 2.

Milyen volt a pandémia hatása a napi munkák lebonyolítására?

Az 50 év feletti nők véleménye

• Munkája nem változott, eddig is ilyen formában végezték. Több konferenciát és megbeszélést
szerveztek a munkaadók, melyek időpontjához jobban kellett alkalmazkodni.

• IT egyre fontosabbá válik, e nélkül sok ügyet nem lehet intézni. A számítástechnikai eszközök
gyors változását nehéz követni anyagilag és tanulás szempontjából is.
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A fókuszcsoportos kérdések és eredmények 3.

Hogyan képzelték a pandémia utáni életvitel átalakítását, jövőbeli elvárásokat és az
elképzeléseket?

Az 50 év feletti nők véleménye

• Az emberi kapcsolatra jellemző lett, hogy az oltott és oltatlanok két táborra szakadtak, amely az
emberi kapcsolatokat is megváltoztatta. A kezdeti vírustól való félelem után sokat utazik, továbbra is
szeretne minden lehetőséget kihasználni. Korábban is „tisztaságmániás” volt, így ezek után is így
lesz.

• A higiénia beépült a minden napi életbe. A kultúra nehezen talál magára, a számos színvonalas
esemény hiányozni fog. A nyári és téli külföldi pihenéseket már tervezik. Emellett a hazai
programok /pl Budapesti séták/ iránt is növekszik az érdeklődés. A vírus marad, ezzel kell élni. Az
egészséges étkezésre és a mozgás fokozására nagyobb figyelmet kell fordítani.
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Összegzés

• A NŐ, CSALÁD ÉS KARRIER – A pandémia hatása a munka és magánélet egyensúlyára a V4 
országokban projekt keretében megvalósult kérdőíves felmérésben résztvevők négy 
országból különböző nemekből, korosztályból, kvalifikáltságból és élethelyzetből tevődtek 
össze.

• Újszerű a COVID-19 hatásának a vizsgálata a nő, család és karrier egyensúlyára. A kérdőíves 
felmérés és a fókuszcsoportos interjú eredményeiből javaslatok születtek a döntéshozók 
részére.

• A pandémia hatásait bemutató kutatás segítségével közelebb kerül az olvasó a különböző 

életkorok, családi élethelyzetek megértéséhez a. 
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Javaslatok a kutatás elemzései alapján 1.
• Veszélyhelyzetbe bármikor kerülhet a világ, ezért jobb, ha felkészülünk rá.

A távoktatásra való áttérés nagy hatással volt a gyerekek és fiatalok iskolai eredményeire és szociális viselkedésére. Ők nem
féltek, hanem mérgesek voltak. Ugyanis problémák voltak az internetkapcsolattal és a szoftverek működésével.

Ezért célszerű erőteljesebben fejleszteni az oktatás digitális hátterét, minden szinten az alsótagozattól a középiskoláig.

A nők munkaerőpiaci jelenlétének összehangolását a családi élettel az atipikus munkamódszerek segítették. Az atipikus
munkamódszerek és a munkaszervezés (részmunkaidő, homeoffice, stb.) részletesebb kidolgozására azonban szükség van.

Ennek a napi gyakorlatban az alkalmazását meg kell tervezni, hogy a munkafeladatok és a munkabérek megfelelő aránya
érvényesüljön. A munkaadó annyi munkát követeljen, amennyit a munkaidő alatt el lehet végezni és ne többet.

• Emellett érdekes, hogy a képzéseket minden országban, városban és vidéken csak néhányan tartják fontosnak a felmérésben.
Az interjúkban a képzés fontosabbnak mutatkozott. Ebben a helyzetben a nőknek tanulásra is kellett időt szakítani, mint
például az IT, és a higiénia ismeretanyagára. Ugyanakkor tapasztalható, hogy a digitális felkészültség egyre jobb színvonalú.

A szinten tartásra és a fejlesztésre figyelmet kell fordítani. IT fontossága tovább nőtt a munkában, ami a folyamatos tanulást és
továbbképzés szükségességét vonta maga után. Többen szakmát váltottak újabb esélyre számítva. Új tevékenységekbe
kezdtek, fejleszteni kezdték tehetségüket, szenvedélyeiket, amelyeket eddig elhanyagoltak. A felnőttkori tanulás lehetőségét
tágabbá szükséges tenni és módszeriben jobban a napi élethez igazítani.
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Javaslatok a kutatás elemzései alapján 2.
• A COVID-19 harmadik hullám után a félelem elszállt, a feszültség megmaradt, amit sokan oldani próbáltak különféle 

módszerekkel: 
o A szabadban sokat sétáltak. 
o Amiről csak lehetett kommunikáltak. 
o Új tevékenységeket, elfoglaltságokat kerestek és találtak. 
o Kirándultak az erdőben, bicikliztek, kutyát fogadtak örökbe. 
o Beszélgetés valakivel, aki ismer régi válságokat és abból való kilábalást. 
o Menekülés képzésekbe. 
o Zenetanulás. 

A média ezen a területen nem vállalt szerepet. Hozzáértő szakértők bevonásával van mit tenni, hogy az emberek 
kapjanak tanácsot a feszültség oldására.
• A COVID-19 hatásaként a média megítélése ellentmondásos. A tájékoztatást a pandémiáról folyamatosan biztosították 

(TV, internet, rádió), amit kiemelten fontosnak tartottak a V4 ország válaszadói. Mindamellett a médiából áradó 
pandémiáról szóló híreket egy idő után többen kizárták az életükből. Túl nagy volt a médianyomás. Mentális okokból 
az emberek nem tudták állandóan hallgatni. A média főleg erre a területre összpontosított. 

Elvárható lett volna, hogy jó gyakorlatokat mutasson be a média, mint pl:
o a család szervezése hogyan alakult át a járvány hatására, vagy 
o milyen megoldások lehetnek a home office-ban, vagy 
o milyen módszereket használjanak az otthoni tanításnál. 17



Javaslatok a kutatás elemzései alapján 3.

• Az előre eltervezett műsorokon a TV nem nagyon változtatott és a higiéniára felkészítő adásokat
minimálisan ismételték. Nem segítettek a társadalomnak a feszültség oldásában. Mint ahogy
abban sem, hogy a társadalmak jövője a járvány alatt és után is a családalapításon és a család
működésen alapszik.

A sikeres család értékteremtése nem került a középpontba

• Az egészségügyi szempontból fontos higiénia nem volt fontos mindenki számára. A maszk
használaton kívül csak a kötelező helyeken használták a kéz fertőtlenítést, vagy a megvásárolt
élelmiszerek és tárgyak fertőtlenítését. A covidos családtag elkülönítése sem volt általános. Ez
felveti a kérdést, hogy vagy nem tartja fontosnak, vagy nincs megfelelő körülmény az
elkülönítéshez.

E témában is segítségre van szükség. A tanácsadás eredményes lehet.
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Javaslatok a kutatás elemzései alapján 4.

• A járvány, a „home office” és az otthoni tanulás új problémákat generált. Sok esetben szükség volt
digitális eszközök vásárlására is. De volt olyan helyzet, hogy bútorokat is kellett venni. Vagy a
munkához számítógépet kellett kölcsönözni.

Munkajogi kérdések is felvetődnek. A home offece-hoz miért nem a munkaadó biztosítja a
számítógépet.

Szükséges lenne a terület jogszabályi rendezése.

• A generációk együttműködése eléggé eklektikus volt. Az egymásnak való segítés csak részben volt
érzékelhető. A generációs kérdéskörrel nem foglalkoztak sokan. Néhányan a generációk
együttműködését szorosabbnak ítélték, míg mások a generációk elhanyagolását jelölték meg.

A generációk együttműködése támogatást igényel.

19



https://visegradwomen.net/
modlane.gorgenyi.ildiko@gmail.com
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