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Összefoglaló 

Az alábbi elemzésben a Családbarát Munkahely Pályázat ismertségét és a különböző 
családbarát eszközök elterjedtségét vizsgáljuk meg a magyarországi vállalatok 
körében. Adataink a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) és az MKIK Gazdaság és 
Vállalkozáskutató Intézet (GVI) közös „Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis” 
kutatásának 2013. és 2014. évi vállalati adatfelvételeiből származnak. 

Az adatok azt mutatják, hogy a Családbarát Munkahely Pályázat ismertsége fokozható 
lenne, mivel a vállalatok 40 százaléka még nem hallott róla, mely arány a hazai 
tulajdonú cégek között még magasabb (42 százalék). Az eredmények szerint a 
legelterjedtebb családbarát lehetőség az, hogy a cégek a munkaidő beosztásánál és a 
szabadság kiadásánál figyelembe veszik az oktatási intézmények nyitva tartását. A 
munkahelyi játszószoba vagy napközi, illetve a bölcsődei-óvodai elhelyezés 
támogatása azonban csak elvétve jelenik meg a magyarországi vállalati gyakorlatban. 

Egy jól behatárolható vállalati kör az, amely jellemzően több családbarát eszközt is 
alkalmaz, tehát családbarát attitűddel rendelkezőnek mondható. Ezek a külföldi 
tulajdonú, a szolgáltató szektorban működő, valamint a legalább 250 főt foglalkoztató 
nagyvállalatok. Az alkalmazott családbarát eszközök számára a legerősebb hatást az 
gyakorolja, hogy az adott vállalat indult-e már a Családbarát Munkahely Pályázaton, 
így elmondható, hogy ez a pályázat fontos eszköz a magyarországi vállalati kultúra 
fejlesztésében és a családbarát attitűd elterjesztésében. 

 

Kulcsszavak: családbarát munkahely, vállalati kultúra 

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: J13, M14, M54 
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Summary 

This analysis examines the reputation of the Hungarian “Family-Friendly Workplace” 
tender and the prevalence of various family-friendly instruments at Hungarian 
companies. Our data is based on the 2013 and 2014 company surveys of the “Short 
term labor market forecast” joint research project of the National Labor Office (NMH) 
and the HCCI Institute for Economic and Enterprise Research (GVI). 

The results show that the reputation of the “Family-Friendly Workplace” tender could 
be enhanced as 40 percent of the companies haven’t heard of it and this rate is even 
higher among domestic owned companies (42 percent). The most prevalent family-
friendly instrument is that firms take educational institutions’ opening hours and 
school holidays into consideration when arranging working hours and holidays. 
Corporate kindergartens or child day care centers are really rare at Hungarian 
companies. 

Family-friendly corporate attitude appears in a distinct corporate group that apply 
more family-friendly instruments. These are foreign owned, big firms employing more 
than 250 persons, generally operating in the services sector. Participation in the 
“Family-Friendly Workplace” tender has the strongest effect on the number of applied 
family-friendly instruments, thus it can be stated that this tender is an important tool 
of developing Hungarian corporate culture and spreading family-friendly attitude. 

Keywords: family-friendly workplace, corporate culture 

Journal of Economic Literature (JEL) codes: J13, M14, M54 
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Főbb eredmények 

Az alábbi elemzésben a Családbarát Munkahely Pályázat ismertségét és a különböző 
családbarát eszközök használatát vizsgáljuk meg a magyarországi vállalatok körében 
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) és az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató 
Intézet (GVI) közös „Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis” kutatásának 2013. és 2014. 
évi adatfelvételeire alapozva. 

Az adatok azt mutatják, hogy 2013-ban a válaszadó vállalatok 40 százaléka még nem 
hallott a Családbarát Munkahely Pályázatról, 58 százalékuk hallott róla, de még soha 
nem indult, 2 százalékuk pedig már indult a pályázaton. A pályázó vállalatok 
jellemzően nagy létszámú, a szolgáltató szektorban működő vállalatok. 

A vállalatok által a gyermekes, vagy idős szülőket gondozó munkavállalóiknak 
biztosított családbarát lehetőségeket is megvizsgáltuk. Az eredmények szerint a 
legelterjedtebb családbarát lehetőség az, hogy a munkaidő beosztásánál és a szabadság 
kiadásánál a vállalat figyelembe veszi az oktatási intézmények nyitva tartását. Emellett 
népszerű eszköz a részmunkaidős munkavégzés lehetősége és a képzések, illetve a 
rugalmas munkaidő lehetőségének biztosítása is. Kevésbé elterjedt a távmunka 
lehetősége, az ingyenes üdülőhelyi szállás és a bölcsődei-óvodai elhelyezés 
támogatása. A legritkábban alkalmazott eszköz a gyermekek napközbeni felügyelete 
(játszószoba, napközi) a munkahelyen. 

Az adatok azt mutatják, hogy a legtöbb családbarát lehetőséget leginkább a 
nagyvállalatok, a szolgáltató szektorban működők, a külföldi (rész)tulajdonban levők, 
a főként exportra termelők és a jó üzleti helyzetűek alkalmazzák. Kivétel ez alól a havi 
néhány órás munkaidő-kedvezmény, melyet leggyakrabban a kisvállalatok vesznek 
igénybe. 

A 11 felsorolt családbarát eszközből egyet sem használ a megkérdezett vállalatok 22 
százaléka. Ennek oka nagyrészt az, hogy mintánk harmadát a legfeljebb 49 főt 
foglalkoztató vállalatok adják, és ezek között magas az egy eszközt sem említők 
aránya. A felsorolt 11 lehetőségből egyet alkalmaz a megkérdezett vállalatok 11 
százaléka, két eszközt jelzett 16 százalékuk, három vagy négy eszközt pedig 15, illetve 
14 százalékuk. Öt lehetőséget a cégek 11 százaléka alkalmaz, hatot vagy annál többet 
pedig szintén 11 százalékuk. 

Az alkalmazott családbarát lehetőségek számát többváltozós elemzéssel is 
megvizsgáltuk, mivel ezáltal képet kaphatunk arról, hogy a különböző vállalati 
jellemzők önmagukban – tehát a többi jellemző hatását kiszűrve – milyen módon 
hatnak a családbarát eszközök alkalmazására. Ennek eredményei azt mutatták, hogy 
a leginkább az valószínűsíti a több családbarát eszköz alkalmazását a vállalatok 
körében, ha az adott vállalat már indult a Családbarát Munkahely Pályázaton. Emellett 
a legalább 250 fős nagyvállalatok, a szolgáltató cégek, a külföldi tulajdonban levők, 
valamint a jó üzleti helyzetű cégek sokkal jobban nyitottak a családbarát eszközök 
alkalmazására, ha minden más tényező hatását kontrolláljuk. 
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Bevezetés 

Az utóbbi évtizedekben az európai társadalmak egyik legjelentősebb problémájává 
vált az alacsony és csökkenő tendenciát mutató születésszám és az ennek 
következtében végbemenő elöregedés. 

Ezt a szerteágazó témakört munkaerő-piaci szempontból megközelítve azt láthatjuk, 
hogy az 1980-as évek közepétől az egyes országokra jellemző termékenység és a női 
foglalkoztatottság kapcsolata negatívból pozitívvá vált1, tehát a nők munkavállalása 
országos szinten ma már nem csökkenti, hanem növeli a termékenységet. A 
gyermekvállalás és a női munkavállalás egyszerre történő növekedésében jelentős 
szerepe van a családbarát munkaerő-piaci eszközöknek, például az anyák és apák 
rugalmas foglalkoztatásának, valamint a gyermekvállalás után a munkába való 
visszatérést megkönnyítő intézkedéseknek. 

Az alábbi rövid elemzésben a családbarát eszközök használatát vizsgáljuk meg a 
magyarországi vállalatok körében. Egyrészt kitérünk a Családbarát Munkahely 
Pályázat ismertségére és az abban való részvételre, másrészt áttekintjük, hogy az egyes 
családbarát lehetőségek mennyire elterjedtek a különböző vállalati csoportokban. 
Végül többváltozós elemzéssel vizsgáljuk meg, hogy mely vállalati jellemzők hatnak 
az alkalmazott családbarát eszközök számára, melyet a családbarát vállalati attitűd 
közelítőjeként használunk. 

Adatok 

A tanulmányban felhasznált adatbázis a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) és az 
MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) közös „Rövidtávú munkaerő-piaci 
prognózis” kutatásának 2013. és 2014. évi adatfelvételeiből származik. A hazai 
munkaerőpiac legnagyobb reprezentatív vállalati empirikus vizsgálata a 
versenyszektor rövid távú gazdasági kilátásait és munkaerő-piaci döntéseit méri fel. 
A kérdőíves adatfelvétel a felkeresett cégvezetők foglalkoztatásra, a cég üzleti 
helyzetére, valamint jövőbeli kilátásaikra vonatkozó válaszait rögzíti. 2013-ban és 
2014-ben a családbarát munkahelyi eszközökre vonatkozó kérdések is szerepeltek a 
legalább 10 főt foglalkoztató vállalatoknak szóló kérdőívben, alábbi elemzésünk 
ezeket vizsgálja különböző vállalati jellemzők szerint. 

Az alábbi elemzés összevontan kezeli a 2013-as és 2014-es adatbázisokat (a mindkét 
évben megkérdezett, 250 fő fölötti nagyvállalatoknak csak a 2014-es válaszait vettük 
figyelembe), így eredményeink 8416 cégvezető válaszain alapulnak. Az adatokat úgy 
súlyoztuk, hogy az adatbázis a vállalati létszám és gazdasági tevékenység együttes 

                                            
1 Forrás: Del Boca – Aaberge – Colombino – Ermisch – Francesconi – Pasqua – Strom (2003): Labour 
market participation of women and fertility: the effect of social policies. FRDB Child Conference, 
Alghero 
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eloszlására reprezentatív legyen a 2013-ban, illetve 2014-ben alkalmazásban állók 
száma szerint. 

A Családbarát Munkahely Pályázat 

A Családbarát Munkahely Pályázatot (Családbarát Munkahely Díj) nyugat-európai 
kezdeményezések mintájára 2000-ben hozta létre a kormányzat. Az akkori Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium azokat a munkahelyeket részesítette elismerésben a díjjal, 
amelyek intézkedéseikkel elősegítették munkavállalóik családi és munkahelyi 
kötelezettségeinek összeegyeztetését.2 Pályázni olyan tervekkel lehetett, melyek a 
munkaidővel, a képzéssel, a gyedről, illetve gyesről visszatérők foglalkoztatásával, a 
gyermekintézményekkel, a rendezvényekkel, a szabadságolással, az 
egészségmegőrzéssel, illetve a természetbeni vagy anyagi juttatásokkal foglalkoztak. 

A díjjal kapcsolatos koncepció több jelentős változtatáson esett át az évek során. 2011-
től az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) szociális, család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkársága díjazza a családbarát módon működő vállalatokat és 
költségvetési szervezeteket a cím odaítélésével. A jelenlegi koncepció szerint a 
pályázat célja olyan munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek 
elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, tehát a családi, magánéleti és a 
munkahelyi kötelezettségek összehangolását.3 

A pályázat ismertsége 

A 2013-as adatfelvétel során válaszadóinkat megkérdeztük arról, hogy hallottak-e már 
a Családbarát Munkahely Pályázatról. A kérdésre válaszoló 3000 vállalat 40 százaléka 
még nem hallott a pályázatról, 58 százalékuk hallott róla, de még soha nem indult, 2 
százalékuk (59 cég) pedig már indult a pályázaton. 

Azon vállalatoktól, amelyek már indultak a pályázaton, azt is megkérdeztük, hogy 
melyik évben pályáztak. Az 59 cégvezetőből 37 tudott válaszolni a kérdésre, közülük 
négyen 2011 előtt indultak, öten 2011-ben, 13-an 2012-ben és 15 vállalat 2013-ban. 

Milyen vállalatok pályáznak? 

A Családbarát Munkahely Pályázaton induló vállalatok jellemzően a nagyobb 
létszámú cégek közül kerülnek ki. A legnagyobb arányban (2,4 százalék) az 50-249 fős 
vállalatok indultak már a pályázaton és 39 százalékuk nem hallott róla, míg a 10-19 fős 
kisvállalatok 1 százaléka indult és 51 százalékuk még nem hallott a pályázatról. 

                                            
2 Forrás: JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány (2008), szerk. Keveházi Katalin: A Családbarát Munkahely Díj 
megújítása (2008). Áttekintés, szempontok, irányok. 
3 Forrás: http://ncsszi.hu/palyazatok/palyazati-kozlemenyek/-2015_-evi-palyazati-
kozlemenyek/155/news 



11/36 
 

Gazdasági ágak szerint a szolgáltató vállalatok körében a leggyakoribb a pályázás: 2,5 
százalékuk indult már a pályázaton, míg az építőiparban nem egészen 1 százalék, a 
mezőgazdaságban, az iparban és a kereskedelemben pedig körülbelül 2 százalék ez a 
arány. 

A magyar és külföldi tulajdonú vagy résztulajdonú cégek körülbelül megegyező 
arányban indultak a pályázaton, de a hazai cégek körében gyakoribb, hogy nem is 
hallottak róla (körükben 42 százalék, a külföldi tulajdonúak között 35 százalék). 

A bevételen belüli exporthányad szerint elmondható, hogy a forgalmuk kevesebb, 
mint 50 százalékát exportálók között a leggyakoribb a pályázás (közel 3 százalék), a 
kizárólag belpiacra termelők között pedig jelentős azon cégek aránya, amelyek még 
nem hallottak a Családbarát Munkahely Pályázatról (43 százalék). 

A jelenlegi és a várható üzleti helyzet megítélése szerint a rossz, illetve romló üzleti 
helyzetet érzékelő cégek között a leggyakoribb, hogy nem hallottak a pályázatról (43, 
illetve 42 százalék). A jövőre vonatkozó létszámvárakozások tekintetében a 
csökkenésre számítók között a leggyakoribb a pályázaton való részvétel (2,6 százalék). 

A családbarát eszközök vállalati alkalmazása 

2013-ban és 2014-ben is szerepelt a kérdőívünkben olyan kérdés, mely arra 
vonatkozott, hogy a vállalat milyen családbarát lehetőségeket biztosít a gyermekes, 
vagy idős szülőket gondozó munkavállalóinak. Az alábbiakban a különböző 
lehetőségek elterjedtségét, vállalatok közötti népszerűségét vizsgáljuk meg. 

A családbarát eszközök elterjedtsége 

Az adatok azt mutatják (lásd az 1. ábrát), hogy a vállalatok körében a legelterjedtebb 
családbarát lehetőség az, hogy a munkaidő beosztásánál és a szabadság kiadásánál 
figyelembe veszik az oktatási intézmények nyitva tartását (pl. az iskolaszünetet): 2013-
ban a vállalatok 64 százaléka, 2014-ben pedig 75 százalékuk élt ezzel a lehetőséggel. 
Szintén népszerű eszköz a részmunkaidős munkavégzés lehetősége, mely 2013-ban a 
cégek 62, 2014-ben pedig 66 százalékánál volt elérhető a gyermekes, vagy idős szülőket 
gondozó munkavállalók számára. Képzést, illetve a rugalmas munkaidő lehetőségét a 
vállalatok körülbelül fele biztosította munkavállalóinak mindkét vizsgált évben. 
Iskolakezdési támogatást 2013-ban a vállalatok 40 százaléka, 2014-ben pedig 46 
százalékuk ajánlott fel munkavállalóinak, munkahelyi családi programokat (pl. 
gyermeknap, mikulásünnepség) pedig 28, illetve 40 százalékuk szervezett. Jóval 
kevesebb vállalkozás adott havi néhány órás munkaidő-kedvezményt gyermekes, 
vagy idős szülőket gondozó alkalmazottjainak: az ezen vállalatok aránya 2013-ban 14 
százalék, 2014-ben pedig 17 százalék volt. Még kevésbé elterjedt az otthoni 
munkavégzés, azaz a távmunka lehetősége, mindkét vizsgált évben a vállalatok 14 
százaléka számolt be erről. Az ingyenes üdülőhelyi szállást és a bölcsődei-óvodai 
elhelyezés támogatását a vállalatok 4-5 százaléka kínálja fel gyermekes 
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munkavállalóinak. A legritkábban alkalmazott eszköz a gyermekek napközbeni 
felügyelete (játszószoba, napközi) a munkahelyen, mindössze a megkérdezett 
vállalatok 2 százalékánál van erre lehetőség. Az „egyéb” válaszok között a 
leggyakrabban az étkezési és utazási hozzájárulás, valamint a béren kívüli juttatások 
(cafeteria) szerepeltek. 

Az adatok szerint tehát szinte minden felsorolt lehetőséget nagyobb arányban 
alkalmaztak a magyarországi vállalatok 2014-ben, mint 2013-ban, ami a családbarát 
vállalati kultúra fokozatos elterjedését jelezheti. 

Sejtéseink szerint a fenti lehetőségek között vannak olyanok (részmunkaidős 
munkavégzés vagy otthoni munkavégzés lehetősége, rugalmas munkaidő, képzési 
lehetőségek biztosítása, ingyenes szállás üdülőhelyen), melyeket a vállalatok nem 
kizárólag a gyermekes, vagy idős szülőket gondozó munkavállalóiknak ajánlanak fel, 
hanem mindegyiküknek. Ezen elemzés keretei között nincs módunkban ezt külön 
megvizsgálni, ezért a továbbiakban a felsorolt lehetőségek mindegyikét családbarát 
lehetőségként fogjuk figyelembe venni. 

1. ábra: A vállalatok által alkalmazott családbarát lehetőségek a válaszadók százalékában, 2013-
2014 (N2013=2240-2496, N2014=3273-3701) 

 

 

Mivel a legtöbb családbarát lehetőség esetében nem tapasztaltunk jelentős eltérést a 
két év előfordulási gyakoriságai között, a továbbiakban összevont módon kezeljük a 
2013-as és 2014-es adatokat. 
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Ahogy azt az 1. ábrán is láthattuk, a vállalatok felénél van lehetőség a rugalmas 
munkaidő igénybevételére. Az adatok azt mutatják, hogy ezt a lehetőséget leginkább 
a legalább 250 fős nagyvállalatok (58 százalék) és a szolgáltató szektorban működők 
(59 százalék) alkalmazzák. A részben vagy egészben külföldi tulajdonban levő cégek 
61 százalékánál van erre lehetőség, míg a hazai tulajdonúak között csak 46 százalék ez 
az arány (lásd a 2. ábrát). 

2. ábra: A rugalmas munkaidő lehetőségének alkalmazása külföldi tulajdonhányad szerint 
(százalék), 2013-2014 (N2013-2014=5672) 

 

 

Exporthányad szerint látható, hogy a belpiacra termelőknek csupán 48 százaléka, a 
főként exportra termelőknek pedig 53 százaléka alkalmazza ezt az eszközt. A 
rugalmas munkaidő alkalmazása függ a vállalatok üzleti helyzetétől is. A jelenlegi 
üzleti helyzetüket jónak érzékelő vállalatok között 54 százalék a rugalmas munkaidőt 
alkalmazók aránya, míg a kielégítő üzleti helyzetűek között 49 százalék, a rossz üzleti 
helyzetűek között pedig csak 43 százalék. Ehhez hasonlóan a várható üzleti 
helyzetüket javulónak észlelő cégek 56 százaléka számolt be a rugalmas munkaidő 
alkalmazásáról, míg a romló üzleti helyzetűek között csupán 38 százalék a megfelelő 
arány (lásd a 3. ábrát). A várható létszámváltozást tekintve az alkalmazotti létszám 
csökkenésére számító cégek között a leggyakoribb a rugalmas munkaidő alkalmazása 
(56 százalék). 
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3. ábra: A rugalmas munkaidő lehetőségének alkalmazása a várható üzleti helyzet szerint 
(százalék), 2013-2014 (N2013-2014=5316) 
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Az otthoni munkavégzés (távmunka) lehetőségét csupán a cégek 14 százaléka ajánlja 
dolgozóinak. Ennek az eszköznek az elterjedtsége a vállalatmérettel nő: a 10-19 főt 
foglalkoztató kisvállalatok esetén 11 százalék a távmunka lehetőségét kínáló cégek 
aránya, a 20-49 fős közepes vállalatok között 12 százalék, az 50-249 fős cégek körében 
14 százalék, a legalább 250 fős nagyvállalatok között pedig 16 százalék (lásd a 4. ábrát). 

4. ábra: Az otthoni munkavégzés (távmunka) lehetőségének alkalmazása vállalatméret szerint 
(százalék), 2013-2014 (N2013-2014=5813) 
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A gazdasági ágak között a szolgáltatások esetében tapasztaltunk kiemelkedően magas 
arányt (19 százalék), míg a mezőgazdaság esetén a 4 százalékot sem éri el ez az arány. 
A hazai tulajdonú cégek körében kevésbé elterjedt a távmunka: mindössze 11 
százalékuk kínálja fel gyermekes munkavállalóinak, a külföldi tulajdonú cégeknek 
pedig 20 százaléka él ezzel az eszközzel. Az exportaránnyal enyhén nő a távmunka 
elterjedtsége: a hazai piacra termelők 13 százaléka, a forgalmuk kevesebb, mint felét 
exportálók 15 százaléka, az exportorientált cégeknek pedig 16 százaléka alkalmaz 
távmunkát (lásd az 5. ábrát). 

5. ábra: Az otthoni munkavégzés (távmunka) lehetőségének alkalmazása exporthányad szerint 
(százalék), 2013-2014 (N2013-2014=5736) 
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A jó üzleti helyzetű vállalatok között 16 százalék az otthoni munka lehetőségét ajánlók 
aránya, a kielégítő üzleti helyzetűek között 13 százalék, a rossz üzleti helyzetűek 
között pedig csak 11 százalék a megfelelő arány. A várható üzleti helyzetüket 
javulónak észlelő cégek 16 százaléka ajánl gyermekes munkavállalóinak távmunkát, 
míg a stagnáló üzleti helyzetűek között 14 százalék, a romló helyzetűek között pedig 
csak 7 százalék ez az arány (lásd a 6. ábrát). 

6. ábra: Az otthoni munkavégzés (távmunka) lehetőségének alkalmazása a várható üzleti 
helyzet szerint (százalék), 2013-2014 (N2013-2014=5116) 

 

  

7,4
13,7 16,2

92,6
86,3 83,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

romlik nem változik javul

nem alkalmazza

alkalmazza

Forrás: GVI 2013-2014



18/36 
 

A részmunkaidős munkavégzés lehetősége jóval elterjedtebb, mint a távmunkáé (64-
66 százalék), főként a nagyvállalati körben. A 10-19 fős kisvállalatok 49 százaléka 
alkalmazza ezt a családbarát eszközt, míg a 20-49 fős vállalatok között 58 százalék, az 
50-249 fős cégek körében 67 százalék, a legalább 250 fős nagyvállalatok esetében pedig 
73 százalék a megfelelő arány (lásd a 7. ábrát). 

7. ábra: A részmunkaidős munkavégzés lehetőségének alkalmazása vállalatméret szerint 
(százalék), 2013-2014 (N2013-2014=6166) 
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Gazdasági ágak szerint a szolgáltató és az ipari vállalatok körében a leggyakoribb a 
részmunkaidő alkalmazása: rendre 70, illetve 66 százalék. A kereskedelmi vállalatok 
között ez az arány 59 százalék, a mezőgazdasági cégek esetében 56 százalék, az 
építőipari vállalkozások között pedig 49 százalék (lásd a 8. ábrát). 

8. ábra: A részmunkaidős munkavégzés lehetőségének alkalmazása gazdasági ágak szerint 
(százalék), 2013-2014 (N2013-2014=6162) 

 

A jelenlegi üzleti helyzetét jónak érzékelő cégek között 66 százalék jelezte, hogy 
gyermekes munkavállalóik dolgozhatnak részmunkaidőben, a kielégítő üzleti 
helyzetűek között 65 százalék ez az arány, a rossz üzleti helyzetről beszámolók között 
pedig 57 százalék (lásd a 9. ábrát). A javuló üzleti helyzetre számítók között a 
megfelelő arány 66 százalék, a stagnálást jelzők esetében 65 százalék, a romló 
helyzetűek között pedig 56 százalék (lásd a 10. ábrát). A létszám várható alakulása 
szerint azt mutatják az adatok, hogy a növekedésre számító vállalatok körében 
kifejezetten magas (71 százalék) a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségét jelzők 
aránya, míg a csökkenést prognosztizálók között csak 66 százalék. 
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9. ábra: A részmunkaidős munkavégzés lehetőségének alkalmazása a jelenlegi üzleti helyzet 
szerint (százalék), 2013-2014 (N2013-2014=5965) 

 

10. ábra: A részmunkaidős munkavégzés lehetőségének alkalmazása a várható üzleti helyzet 
szerint (százalék), 2013-2014 (N2013-2014=5387) 
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A havi néhány órás munkaidő-kedvezmény a megkérdezett vállalatok 14-17 
százalékánál elérhető lehetőség a gyermekes vagy idős szülőt gondozó munkavállalók 
számára. Ennek az eszköznek az esetében a legtöbb vállalati jellemzőt tekintve nem 
találtunk szignifikáns különbséget a vállalati csoportok között. Az adatok azt 
mutatták, hogy ezt az eszközt a kisvállalatok veszik igénybe szívesebben: a 10-19 főt 
alkalmazó cégek 21 százaléka él vele, míg a legalább 250 fős nagyvállalatoknak csak 
16 százaléka. 

A megkérdezett vállalatok körében a leggyakrabban alkalmazott családbarát 
lehetőség, hogy a munkaidő beosztásánál és a szabadság kiadásánál figyelembe veszik 
az oktatási intézmények nyitva tartását (pl. az iskolaszünetet). 2013-ban a cégek 64 
százaléka, 2014-ben pedig 75 százalékuk jelezte ezt. Az elemzés eredményei azt 
mutatják, hogy vállalatméret szerint a legnagyobb, legalább 250 főt foglalkoztató 
vállalatok alkalmazzák ezt az eszközt (75 százalék), gazdasági ágak szerint pedig az 
ipari és szolgáltató cégek (mindkét csoportban 72 százalék). Az üzleti helyzet szerinti 
vizsgálat azt mutatta, hogy a jó üzleti helyzetű vállalatok körében elterjedt ez a 
gyakorlat: 72 százalékuk jelezte, hogy alkalmazza, míg a kielégítő üzleti helyzetűek 
között 70 százalék, a rossz helyzetben levők között pedig 62 százalék a megfelelő arány 
(lásd a 11. ábrát). A várható üzleti helyzetet tekintve hasonló eredményeket kaptunk: 
a javuló üzleti helyzetű vállalatok 73 százaléka alkalmazza ezt a családbarát eszközt, 
a stagnáló helyzetűek között 70 százalék ez az arány, a romló helyzetet tapasztalók 
körében pedig 62 százalék. 

11. ábra: Az oktatási intézmények nyitva tartását figyelembe vevő munkaidő-beosztás 
alkalmazása a jelenlegi üzleti helyzet szerint (százalék), 2013-2014 (N2013-2014=6019) 

 

62,1
70,4 72,4

37,9
29,6 27,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

rossz kielégítő jó

nem alkalmazza

alkalmazza

Forrás: GVI 2013-2014



22/36 
 

Az elemzés eredményei azt mutatják, hogy a vállalatok több, mint fele biztosít 
gyermekes munkavállalóiknak képzési lehetőségeket. Ennek az eszköznek az 
előfordulási aránya nő a cégméret növekedésével. Az arány a 10-19 fős kisvállalatok 
esetében 36 százalék, a 20-49 fős közepes vállalatok között 41 százalék, az 50-249 fős 
vállalakozások esetén 51 százalék, a legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok 
körében pedig 69 százalék. A gazdasági ágak közül a képzési lehetőségeket biztosító 
vállalatok aránya az ipar, a kereskedem és a szolgáltatás területén működő cégek 
között a legmagasabb, rendre 56, 51 és 50 százalék. A külföldi tulajdonnal rendelkező 
vállalatok körében jóval elterjedtebb, hogy képzést kínálnak munkavállalóiknak (65 
százalék), mint a hazai tulajdonú cégek között (45 százalék). Az exporthányad szerinti 
elemzés azt mutatja, hogy a kizárólag belpiacra termelők között csak 47 százalék a 
képzési lehetőségeket biztosító vállalatok aránya, a forgalmuk kevesebb, mint 50 
százalékát exportálók között a megfelelő arány 51 százalék, az exportorientált cégek 
között pedig 61 százalék. A képzések alkalmazása a vállalatok üzleti helyzetétől is 
függ. Azon vállalatok között, melyek jelenlegi üzleti helyzetüket jónak érzékelik, 62 
százalék a képzéseket kínálók aránya, a kielégítő üzleti helyzetűek között 48 százalék, 
a rossz üzleti helyzetűek között pedig csak 40 százalék. A várható üzleti helyzet esetén 
hasonló képet mutatnak az adatok: a javuló, stagnáló, illetve romló üzleti helyzetre 
számító cégek körében a fenti arány rendre 61, 49 és 43 százalék. 
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Munkahelyi családi programokat (pl. gyermeknap, mikulásünnepség) a vállalatok 
közel 40 százaléka szokott szervezni. Az ilyen programok elterjedtsége nő a 
vállalatmérettel: a 10-19 főt foglalkoztató kisvállalatok esetén 21 százalék a családi 
programokat szervező cégek aránya, a 20-49 fős vállalatok között 23 százalék, az 50-
249 fős cégek körében 34 százalék, a legalább 250 fős nagyvállalatok esetében pedig 54 
százalék (lásd a 12. ábrát). 

12. ábra: Munkahelyi családi programok szervezése alkalmazotti létszám szerint (százalék), 
2013-2014 (N2013-2014=5942) 

 

 

A gazdasági ágak közül az ipari vállalatok körében a legmagasabb a megfelelő arány 
(42 százalék), a legalacsonyabb pedig az építőiparban (22 százalék). A külföldi 
tulajdonnal rendelkező vállalatok körében sokkal nagyobb arányban találunk 
olyanokat, amelyek szoktak munkahelyi családi programokat szervezni, mint a hazai 
tulajdonú cégek között (rendre 44 és 31 százalék). 
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Exporthányad szerint azt mutatják az adatok, hogy a kizárólag a hazai piacra termelő 
vállalatoknak csak 29 százaléka szervez családi programokat, a forgalmuk kevesebb, 
mint felét exportálók között ez az arány 39 százalék, az exportorientált vállalkozások 
körében pedig 43 százalék (lásd a 13. ábrát). 

13. ábra: Munkahelyi családi programok szervezése exporthányad szerint (százalék), 2013-2014 
(N2013-2014=5865) 
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A családi programok szervezése összefügg a vállalatok üzleti helyzetével is, 
valószínűleg azért, mert a rosszabb üzleti helyzetű, illetve a borúsabb jövőbeli 
kilátásokkal rendelkező vállalatok gyakrabban fogják vissza extra kiadásaikat. A jó 
jelenlegi üzleti helyzetű cégek 44 százaléka szokott családi programokat szervezni, a 
kielégítő üzleti helyzetűek között 32 százalék ez az arány, a rossz üzleti helyzetben 
levők között pedig csupán 24 százalék (lásd a 14. ábrát). A várható üzleti helyzetet 
tekintve még nagyobb különbséget láthatunk: a javuló üzleti helyzetet érzékelő 
vállalatok 44 százaléka szokott családi programokat szervezni munkavállalóinak, a 
változatlan helyzetre számítók között 32 százalék, a romló üzleti helyzetű cégek között 
pedig csupán 19 százalék a megfelelő arány (lásd a 15. ábrát). A várható 
létszámalakulást tekintve azt mutatják az adatok, hogy a létszámcsökkenéssel 
kalkuláló cégek körében a legmagasabb (49 százalék) a munkahelyi családi 
programokat szervezők aránya. 

14. ábra: Munkahelyi családi programok szervezése a jelenlegi üzleti helyzet szerint (százalék), 
2013-2014 (N2013-2014=5797) 
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15. ábra: Munkahelyi családi programok szervezése a várható üzleti helyzet szerint (százalék), 
2013-2014 (N2013-2014=5233) 

 

 

Az iskolakezdési támogatás a megkérdezett vállalatok közel felénél elérhető a 
gyermekes munkavállalók számára. A vállalatméret növekedésével nő az 
iskolakezdési támogatást kínáló vállalatok aránya. A 10-19 főt alkalmazó kisvállalatok 
23 százaléka jelezte, hogy él ezzel a lehetőséggel, a 20-49 fős közepes vállalatok között 
30 százalék ez az arány, az 50-249 fős cégek esetében 44 százalék, a legalább 250 fős 
nagyvállalatoknál pedig 64 százalék. A gazdasági ágak közül csak az ipari vállalatok 
körében tapasztaltunk kifejezetten magas arányt (52 százalék), míg az építőiparban 
csupán a cégek 23 százaléka ajánl iskolakezdési támogatást munkavállalóinak. A 
külföldi tulajdonnal rendelkező vállalatok 59 százaléka él ezzel a családbarát 
lehetőséggel, a tisztán hazai tulajdonú cégek között pedig mindössze 36 százalék a 
megfelelő arány. Az exporthányad szerinti bontásból az látható, hogy a hazai piacra 
termelő cégek körében 35 százalék, a forgalmuk kevesebb, mint 50 százalékát 
exportálók között 46 százalék, az exportorientált vállalatok esetében pedig 56 százalék 
az iskolakezdési támogatást ajánlók aránya. A jó üzleti helyzetet jelző vállalatok 54 
százaléka kínál alkalmazottainak iskolakezdési támogatást, a kielégítő üzleti 
helyzettel jellemezhető cégek 39 százaléka, a rossz üzleti helyzetűeknek pedig csak 31 
százaléka. A várható üzleti helyzetet tekintve hasonlók az arányok: a javuló üzleti 
helyzetre számító cégek 52 százaléka él ezzel a lehetőséggel, a stagnáló helyzetűek 
között 41 százalék, a romló helyzettel számolók között pedig csak 30 százalék ez az 
arány. A létszámvárakozásokat tekintve ezzel ellentétes tendencia figyelhető meg: a 
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csökkenésre számító vállalatok 59 százaléka teszi elérhetővé alkalmazottai számára az 
iskolakezdési támogatást, a növekedést előrejelzők között pedig 45 százalék a 
megfelelő arány. 

Az üdülőhelyen ingyenes szállást kínáló vállalatok aránya kifejezetten alacsony 
minden vállalati csoportban (a teljes minta 5 százaléka). A legmagasabb előfordulási 
arányokat a legalább 250 fős nagyvállalatok (7 százalék), a várhatóan javuló üzleti 
helyzetű (6 százalék) és a létszámcsökkenésre számító (8 százalék) vállalatok között 
tapasztaltuk. 

A bölcsődei vagy óvodai elhelyezés támogatását szintén nagyon kevés hazai vállalat 
alkalmazza, a megkérdezett vállalatoknak mindössze 5 százaléka számolt be erről. Az 
átlagot meghaladó arányt tapasztaltunk a legalább 250 fős nagyvállalatok (8 százalék), 
a külföldi tulajdonnal rendelkezők (6 százalék), az exportorientált (6 százalék) és a 
létszámbővítést tervező (7 százalék) vállalatok körében. Az adatok szerint ezen eszköz 
alkalmazása nem függ az üzleti helyzettől. 

A vizsgált családbarát eszközök közül a gyermekek munkahelyi játszószobával, vagy 
napközivel megoldott napközbeni felügyelete bizonyult a legritkábban előfordulónak 
(2 százalék a teljes mintában). A legtöbb vállalatcsoportban 1-2 százalék jelezte csak, 
hogy rendelkeznek ilyen lehetőséggel, tehát elmondható, hogy ez az eszköz 
gyakorlatilag nem létezik a magyar munkaadóknál. 

Az alkalmazott eszközök száma 

Az elemzés során azt is megvizsgáltuk, hogy egy-egy vállalat a fent felsorolt, összesen 
11 családbarát lehetőségből hányat használ. Ez a mutató annak közelítésére szolgál, 
hogy az adott vállalat mennyire elkötelezett a családbarát célok mellett. 

A 11 felsorolt eszközből egyet sem használ a megkérdezett vállalatok 22 százaléka 
(lásd a 16. ábrát). Ennek oka nagyrészt az, hogy mintánk harmadát a legfeljebb 49 főt 
foglalkoztató vállalatok adják, és ezek között nagyon magas (a 10-19 fősök között 35 
százalék, a 20-49 fősök között 27 százalék) az egy eszközt sem említők aránya, míg a 
250 főnél többet alkalmazók esetében mindössze 18 százalék ez az arány. Viszonylag 
magas arányban szerepelnek az egy családbarát eszközt sem alkalmazó cégek között 
az építőipari (32 százalék), a hazai tulajdonú (23 százalék), és a romló üzleti helyzetű 
(33 százalék) vállalatok is. A felsorolt 11 lehetőségből mindössze egyet alkalmaz a 
megkérdezett vállalatok 11 százaléka, két eszközt jelzett 16 százalékuk, három vagy 
négy eszközt pedig 15, illetve 14 százalékuk. Öt lehetőséget a cégek 11 százaléka 
alkalmaz, hatot vagy annál többet pedig szintén 11 százalékuk. Minden felsorolt 
eszközt (11 db) 3 cég alkalmaz. 
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16. ábra: A vállalatok megoszlása az alkalmazott családbarát eszközök száma szerint (százalék), 
2013-2014 (N2013-2014=7849) 

 

 

A következőkben megvizsgáljuk, hogy átlagosan hány családbarát eszközt 
alkalmaznak a különböző vállalati csoportokba sorolt cégek. 

A vállalatméret növekedésével nő az alkalmazott eszközök száma: a 10-19 fős 
kisvállalatok átlagosan 1,9 eszközt kínálnak munkavállalóiknak, a 20-49 fős közepes 
vállalatok 2,2-et, az 50-249 fős cégek 2,9-et, a legalább 250 fős nagyvállalatok pedig 3,4-
et. A gazdasági ágakat tekintve látható, hogy az építőiparban csupán 2 az átlagosan 
alkalmazott családbarát lehetőségek száma, a mezőgazdasági vállalkozásoknál 2,2, a 
kereskedelmi cégeknél 2,6, az iparban 2,8, a szolgáltatók között pedig 3. Az adatokból 
látható, hogy nagy különbség van a külföldi tulajdonnal rendelkező és a tisztán hazai 
tulajdonú vállalatok között: előbbieknél a családbarát eszközök átlagos száma 3,4, 
utóbbiak körében pedig 2,5. Az exporthányad szerinti elemzés azt mutatja, hogy a 
kizárólag belpiacra termelő vállalkozások körében az alkalmazott eszközök átlagos 
száma 2,6, a forgalmuk kevesebb, mint felét exportálók között 3, az exportorientált 
cégek körében pedig 2,9. 

A jó jelenlegi üzleti helyzetű cégek között 3,1 az alkalmazott eszközök átlagos száma, 
a kielégítő üzleti helyzettel rendelkezőké 2,7, a rossz helyzetűek esetében pedig 
mindössze 2,2. A várható üzleti helyzetet tekintve azt láthatjuk, hogy a javuló üzleti 
helyzetre számító vállalatok körében 3,2 az átlagos szám, a stagnáló helyzetű cégek 
esetében 2,8, a romló üzleti helyzetre készülők között pedig csupán 2,1. A létszám 
várható alakulását tekintve azt láthatjuk az adatokból, hogy a létszámcsökkenésre 
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számító cégeknél az alkalmazott eszközök átlagos száma 3,5, a stagnálást 
prognosztizálók között 2,6, a növekedést előrejelzők esetében pedig 3. 

Ha a Családbarát Munkahely Pályázattal kapcsolatban is megvizsgáljuk az 
alkalmazott családbarát lehetőségeket, láthatjuk, hogy átlagosan a legtöbb eszközt 
(3,9) azok a vállalatok alkalmazzák, amelyek korábban már indultak a pályázaton. 
Azok körében, akik hallottak róla, de soha nem indultak, 2,7 ez az átlagos szám, azok 
között pedig, akik még nem is hallottak a pályázatról, mindössze 2. Tehát láthatjuk, 
hogy a pályázaton való indulás és az alkalmazott családbarát lehetőségek száma 
összefügg egymással és ezekkel a mutatókkal valószínűleg jól közelíthető a cégek 
családbarát attitűdje. 

Többváltozós elemzés 

Az alkalmazott családbarát lehetőségek számát többváltozós elemzéssel is 
megvizsgáltuk, mivel ezáltal képet kaphatunk arról, hogy a különböző vállalati 
jellemzők önmagukban – tehát a többi jellemző hatását kiszűrve – milyen módon 
hatnak az alkalmazott eszközök számára. Az elemzés során ordinális logisztikus 
regressziót alkalmaztunk, mely megmutatja, hogy az egyes (pl. szektor, vagy 
vállalatméret szerinti) vállalatcsoportokba tartozás ténye önmagában hogyan járul 
hozzá ahhoz, hogy alkalmaz-e egyáltalán családbarát eszközöket, és ha igen, akkor 
hányféle eszközt alkalmaz. 

Az eredmények azt mutatják (lásd az 1. táblázatot), hogy a 10-19 fős kisvállalatokhoz 
képest – minden egyéb tényező változatlansága mellett – az 50-249 fős vállalatok 
esetében 0,5-del, a legalább 250 fős cégek esetében pedig 0,9-del nagyobb a több 
családbarát eszközt használók kategóriájába tartozás esélyhányadosa. (A 20-49 fős 
cégek esetében nincs statisztikai értelemben szignifikáns különbség.) 

A gazdasági ágakat tekintve az építőiparban működő cégekhez képest az ipari és a 
kereskedelmi vállalkozások között átlagosan 0,3-del, a szolgáltatók esetében pedig 0,9-
del nagyobb a magasabb kategóriába tartozás esélyhányadosa. 

A regressziós eredmények azt mutatják, hogy a külföldi (rész)tulajdonú cégek 
esetében átlagosan 0,7-del nagyobb a több családbarát lehetőséget kínálók közé 
tartozás esélyhányadosa, mint a tisztán hazai tulajdonú vállalatok esetében, ha 
minden egyéb tényezőt változatlan szinten tartunk. 

A nem exportáló vállalatokhoz képest a forgalmuk legfeljebb felét exportból realizálók 
nagyobb eséllyel kerülnek a több családbarát eszközt kínálók kategóriáiba 
(esélyhányados: 0,2). 

A kielégítő üzleti helyzetű cégek esetében átlagosan 0,5-del nagyobb a több 
családbarát eszközt alkalmazók kategóriájába tartozás esélyhányadosa, mint a rossz 
üzleti helyzetűeké. A jó üzleti helyzetű cégek esetén még erősebb ez a pozitív hatás 
(esélyhányados: 0,8). 
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A Családbarát Munkahely Pályázattal kapcsolatban azt láthatjuk, hogy azokhoz a 
cégekhez képest, melyek még nem hallottak a pályázatról, a több családbarát eszközt 
alkalmazók kategóriájába tartozás esélyhányadosa átlagosan 0,5-del nagyobb azon 
cégek körében, melyek már hallottak róla, de még nem indultak. A hatás még erősebb 
azon vállalatok körében, melyek már indultak a pályázaton: ebben az esetben a 
magasabb kategóriába tartozás esélyhányadosa átlagosan 1,2-del nagyobb, ha minden 
más tényező hatását kiszűrjük. 

A többváltozós elemzés eredményei tehát azt mutatták, hogy a leginkább az 
valószínűsíti a több családbarát eszköz alkalmazását a vállalatok körében, ha az adott 
vállalat már indult a Családbarát Munkahely Pályázaton. Emellett erős pozitív hatást 
mutattunk ki a legalább 250 fős nagyvállalatok, a szolgáltató cégek, a külföldi 
tulajdonban levők, valamint a jó üzleti helyzetűek esetén is. 
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1. táblázat: A családbarát eszközök számának becslése ordinális logisztikus modell 
segítségével (N2013-2014=2673) 

 
Esély-

hányados 
Standard 

hiba 
Szignifi-
kancia 

Határértékek    

családbarát eszközök = 0 0,628 0,176 0,000 

családbarát eszközök = 1 1,991 0,180 0,000 

családbarát eszközök = 2 3,647 0,189 0,000 

Létszám (referencia-kategória: 10-19 fő)    

20-49 fő 0,096 0,117 0,411 

50-249 fő 0,521 0,103 0,000 

legalább 250 fő 0,870 0,147 0,000 

Gazdasági ág (referencia-kategória: építőipar)    

mezőgazdaság 0,002 0,196 0,992 

ipar 0,301 0,154 0,051 

kereskedelem 0,336 0,155 0,030 

szolgáltatások 0,878 0,145 0,000 

Tulajdonosi háttér (referencia-kategória: tisztán 
hazai tulajdonú) 

   

külföldi (rész)tulajdon 0,675 0,090 0,000 

Exporthányad (referencia-kategória: nem 
exportál) 

   

1-50% 0,203 0,089 0,022 

51-100% -0,126 0,118 0,287 

Jelenlegi üzleti helyzet (referencia-kategória: 
rossz) 

   

kielégítő 0,507 0,112 0,000 

jó 0,783 0,126 0,000 

Családbarát Munkahely Pályázat (referencia-
kategória: nem hallott róla) 

   

hallott róla 0,545 0,075 0,000 

indult 1,165 0,260 0,000 

Ordinális logisztikus regresszió, a függő változó kategóriái: nem használ családbarát eszközt = 0; 1 vagy 2 

családbarát eszközt használ = 1; 3 vagy 4 családbarát eszközt használ = 2; 5-11 családbarát eszközt használ = 

3 

Nagelkerke R-négyzet: 0,152 
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Következtetések 

A fentiekben 2013-as és 2014-es adatokon megvizsgáltuk a Családbarát Munkahely 
Pályázat ismertségét és a különböző családbarát eszközök elterjedtségét a magyar 
vállalati gyakorlatban. 

Az adatok azt mutatják, hogy a Családbarát Munkahely Pályázat ismertsége 
viszonylag magas a vállalatok körében, de ez még fokozható lenne. Annak ellenére, 
hogy már 16 éve létező díjról van szó, a vállalatok jelentős része (40 százalék) még nem 
hallott a pályázatról, mely arány a tisztán hazai tulajdonú cégek között még magasabb 
(42 százalék). 

Az eredmények szerint a legelterjedtebb családbarát lehetőség az, hogy a cégek a 
munkaidő beosztásánál és a szabadság kiadásánál figyelembe veszik az oktatási 
intézmények nyitva tartását. Emellett népszerű a részmunkaidős munkavégzés, illetve 
a rugalmas munkaidő lehetőségének biztosítása is. Azonban azt is láthattuk, hogy a 
gyermekes nők újbóli munkába állását elősegítő intézményrendszerre vonatkozó 
eszközök, tehát a munkahelyi játszószoba vagy napközi, illetve a bölcsődei-óvodai 
elhelyezés támogatása csak elvétve jelenik meg a magyarországi vállalati 
gyakorlatban. Ezek elterjesztése jelentős hasznokkal járhat a munkavállalók számára, 
melyből a vállalatok is sokat profitálhatnak az elkötelezett, lojális munkaerő révén. 

Az egy-egy vállalatnál alkalmazott családbarát lehetőségek számát tekintve azt 
láthattuk, hogy egy jól behatárolható vállalati kör az, amely jellemzően több 
családbarát eszközt is alkalmaz, tehát családbarát attitűddel rendelkezőnek 
mondható. Ezek a külföldi tulajdonú, a szolgáltató szektorban működő, valamint a 
legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok. A hazai tulajdonú kisvállalatok körében 
ezek a gyakorlatok még nem terjedtek el, részben valószínűleg anyagi okok, másrészt 
pedig a vállalati kultúra sajátosságai miatt. Emellett azt is fontos kiemelni, hogy a jó 
üzleti helyzetű, illetve a pozitív kilátásokra számító cégek hajlamosabbak családbarát 
eszközökre „áldozni”. 

Fontos kiemelni azt, hogy az alkalmazott családbarát eszközök számát az befolyásolja 
legerőteljesebben, hogy az adott vállalat indult-e már a Családbarát Munkahely 
Pályázaton. Azok a vállalatok, melyek már indultak a pályázaton, vagy legalábbis 
hallottak róla, átlagosan jóval több családbarát lehetőséget kínálnak később 
munkavállalóik számára, mint a többi vállalat. Ez az eredmény arra mutat, hogy a 
Családbarát Munkahely Pályázat fontos eszköz a magyarországi vállalati kultúra 
fejlesztésében és a családbarát attitűd elterjesztésében, ezért fontos lenne, ha minél 
több vállalat tudomást szerezne erről a lehetőségről. 
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Függelék 

F1. táblázat: A minta megoszlása a vállalatok alkalmazotti létszáma szerint 

 Esetszám Százalék 

10-19 fő 1254 16,0 

20-49 fő 1384 17,6 

50-249 fő 3326 42,4 

250-x fő 1884 24,0 

Összesen 7849 100,0 

 

F2. táblázat: A minta megoszlása gazdasági ágak szerint 

 Esetszám Százalék 

Mezőgazdaság 379 4,8 

Ipar 3055 38,9 

Építőipar 478 6,1 

Kereskedelem 1320 16,8 

Szolgáltatások 2613 33,3 

Összesen 7845 100,0 

 

F3. táblázat: A minta megoszlása az export forgalmon belüli aránya szerint 

 Esetszám Százalék 

Nincs export 3684 48,6 

Legfeljebb 50% 1764 23,3 

Legalább 51% 2135 28,2 

Összesen 7582 100,0 
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F4. táblázat: A minta megoszlása külföldi tulajdonhányad szerint 

 Esetszám Százalék 

Hazai tulajdonban levő 5044 71,0 

Külföldi (rész)tulajdonban levő 2059 29,0 

Összesen 7103 100,0 

 

F5. táblázat: A minta megoszlása jelenlegi üzleti helyzet szerint 

 Esetszám Százalék 

Rossz 683 9,2 

Kielégítő 4324 58,1 

Jó 2441 32,8 

Összesen 7448 100,0 

 

F6. táblázat: A minta megoszlása várható üzleti helyzet szerint 

 Esetszám Százalék 

Romlik 457 6,9 

Nem változik 3594 54,7 

Javul 2524 38,4 

Összesen 6575 100,0 

 

F7. táblázat: A minta megoszlása a várható létszámalakulás szerint 

 Esetszám Százalék 

Csökkenni fog 397 7,1 

Nem változik 4342 77,7 

Nőni fog 852 15,2 

Összesen 5591 100,0 
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F8. táblázat: A minta megoszlása a szerint, hogy hallottak-e a Családbarát Munkahely 
Pályázatról 

 Esetszám Százalék 

Igen, a cég már indult is rajta 59 2,0 

Igen, de soha nem indultak rajta 1747 58,1 

Nem 1199 39,9 

Összesen 3004 100,0 

 

F9. táblázat: A Családbarát Munkahely Pályázaton elindult vállalatok megoszlása a szerint, 
hogy melyik évben indultak 

 Esetszám Százalék 

2000 2 5,0 

2004 1 1,5 

2007 0 1,1 

2008 1 3,1 

2010 0 ,6 

2011 5 12,6 

2012 13 35,9 

2013 15 40,1 

Összesen 37 100,0 
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F10. táblázat: A minta megoszlása az alkalmazott családbarát eszközök száma szerint 

 Esetszám Százalék 

0 1718 21,9 

1 859 10,9 

2 1236 15,7 

3 1189 15,2 

4 1133 14,4 

5 823 10,5 

6 538 6,9 

7 253 3,2 

8 73 0,9 

9 17 0,2 

10 8 0,1 

11 3 0,0 

Összesen 7849 100,0 

 


