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9. HÁZTARTÁSI MUNKAMEGOSZTÁS*

Szabó-Morvai Ágnes

A nők munkaerőpiaci helyzetének bemutatása azzal válik teljessé, ha a fizetett 
munkaórákon túli feladatokat is figyelembe vesszük. Ugyanakkor a munka 
és a magánélet összeegyeztetése, valamint a háztartási feladatok családon be-
lüli megosztása nem csupán a nők munkaerőpiaci lehetőségei, hanem a csa-
ládi gyermekvállalási döntések, a háztartástagok jólléte és a gyermekek fej-
lődése szempontjából is fontos szerepet játszik. Az empirikus kutatások azt 
mutatják, hogy a kétkeresős családmodellben több gyermeket vállalnak azok 
a családok, ahol az anya képes összehangolni a gyermek, a háztartás és a fi-
zetett munkavállalás követelményeit, és ahol a gyermekvállalást követően 
az anya nagyobb eséllyel tud elhelyezkedni a munkapiacon (többek között 
lásd Prifti–Vuri, 2013, Rønsen, 2004, Rindfuss–Brauner-Otto, 2008). Eh-
hez azonban nem csupán a munkahelyi időbeosztás rugalmassága, hanem 
a partnerek közötti munkamegosztás is jelentősen hozzájárulhat. Blaskó 
(2010) átfogó irodalomszemléjének következtetése, hogy a gyermek kiegyen-
súlyozott és egészséges fejlődése szempontjából nem annyira az a kulcskér-
dés, hogy a gyermek mennyi idős korában tér vissza az anya dolgozni (de 
lehetőleg egyéves kor után), hanem, hogy a visszatérés és a gyermek mellet-
ti munkavállalás összhangban legyen az anya elvárásaival, és megteremthe-
tő legyen a munka és magánélet egyensúlya. A gyermek fejlődésében óriási 
szerepet játszik az apával töltött idő mennyisége is, például az apával töltött 
idő jelentősen javítja a gyermekek szociális készségeinek fejlődését (Huerta 
és szerzőtársai, 2013). Az utóbbi években számos országban megfigyelték, 
hogy a magas végzettségű apák gyermeknevelésre fordított ideje jelentősen 
növekedett (Chalasani, 2007).

A háztartási munka családon belüli megosztása szoros összefüggésben van 
a család kereső tagjainak fizetett munkavállalásával, valószínűleg ezek köl-
csönösen meghatározzák egymást (lásd például Becker, 1965). Így a nők és 
férfiak közötti otthoni munkamegosztás jelentős mértékben függ a házas-
társak vagy élettársak relatív munkaerőpiaci helyzetétől. A férfiak háztartási-
munka-végzésének részesedése a nő relatív pozíciójának erősödésével növek-
szik (Rizavi–Sofer, 2009), ami összhangban van az elmélet előrejelzéseivel 
(Chiappori, 1997). Ugyanakkor a mérések jól mutatják, hogy az időmegosz-
tást jelentősen befolyásolják a hagyományos szerepfelfogások, mivel a nők ház-
tartásimunka-részesedése egy ponton túl akkor sem csökken, ha ugyanannyit 
vagy többet keresnek a partnerükhöz képest (Sevilla-Sanz és szerzőtársai, 2010, 
West–Zimmerman, 1987).

A 9.1–9.4. ábra a KSH 2010-es időmérleg-adatfelvétele alapján készültek, 
és azt mutatják, hogy adott életkorú nők és a férfiak hetente átlagosan hány 

* Köszönettel tartozom Gál Ró-
bert Ivánnak, Szabó Endrének 
és Vargha Lilinek, hogy rendel-
kezésemre bocsátották a KSH 
időmérlegadataiból előállított 
ábrákat.
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órát töltenek különféle tevékenységekkel (bővebben lásd Gál és szerzőtársai, 
2017). A gyermekgondozás nagyobb részét a nők végzik, a gyermekvállalási 
korban (20 és 40 év között) látványos a nemek közti eltérés, ez 45 éves kor-
ra kiegyenlítődik, és majdnem ugyanakkora marad a későbbi években. A vi-
szonylag nagy eltérésben nagy szerepet játszhat, hogy a magyar nők jelentős 
része a gyermek hároméves koráig egyáltalán nem tér vissza a foglalkoztatás-
ba (9.1. ábra).

9.1. ábra: Gyermekgondozásra szánt idő az életkor függvényében (2010)

A 9.2. ábra az általános házimunka eltéréseit mutatja. 10 éves kortól a magyar 
lányok egyre több házimunkát végeznek a fiúkhoz képest, 20 éves korukban 
átlagosan kétszer annyit (körülbelül napi két órát), mint az ugyanennyi idős 
fiúk (átlagosan naponta egy órát). A későbbiekben ugyanez az arány marad 
fenn a munkavállalás és később, a nyugdíjas évek alatt. Mindez arra utalhat, 
hogy Magyarországon nem annyira a relatív munkapiaci helyzet, sokkal in-
kább a hagyományos nemi szerepek határozzák meg a háztartási munka ne-
mek közötti megosztását.

9.2. ábra: Általános házimunka (2010)

Háztartáson kívüli nem fizetett munkát viszonylag keveset végeznek a magya-
rok, ezek nem elhanyagolható részét teszi ki az elvált szülőként a gyermeklát-
hatással töltött idő, ami nagyobb részt a férfiakat érinti (9.3. ábra).
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9.3. ábra: Háztartáson kívül végzett nem fizetett munka (2010)

A 9.4. ábra a fizetett munkával töltött időt mutatja az egyéni életpályán. 
A gyermekvállalási korban, jellemzően 30 éves kor körül látható a legnagyobb 
eltérés a férfiak és a nők fizetett munkavégzése között, ami annak köszön-
hető, hogy míg jellemzően az anya otthon marad a gyermekkel, addig az apa 
növeli a munkakínálatát.

9.4. ábra: A fizetett munkával töltött idő az egyéni életpályán (2010)

A 9.5. ábra az Eurostat 2010-es időfelhasználási adatai alapján készült.1 Az 
ábrán a legfontosabb tevékenységcsoportokra fordított idő férfiak és nők kö-
zötti különbségeit mutatjuk. A nullától balra lévő értékek a nők többlet-időrá-
fordítását, a jobbra lévő értékek a férfiak többlet-időráfordítását jelzik. A leg-
több európai országban a férfiak naponta 1–3 órával több fizetett munkaórát 
dolgoznak, míg a nők háztartásra és gyermeknevelésre fordított többletideje 
is hasonlóképpen alakul. A déli és keleti országokban – így Magyarországon 
is – viszonylag nagy a különbség, a nők naponta átlagosan 1–2 órával többet 
dolgoznak összesen a fizetett és nem fizetett munkákban, míg az észak- és 
nyugat-európai országokban ez a különbség elhanyagolható.

1 Eurostat 2010.Ezen belül: Po-
pulation and Social Conditions/
Living conditions and Welfare/
Time Use Survey (tus).

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Megjegyzés: A negatív értékek a nők többlet-időráfordítását, a pozitív értékek a fér-
fiak többlet-időráfordítását jelzik. Az áttekinthetőség érdekében a kevesebb időt 
igénylő tevékenységkategóriák kimaradtak az ábrából, így a tevékenységek össze-
sen nem adják ki a 24 órát, illetve a férfi–női különbség nem összegződik nullára.

Forrás: Eurostat, Time Use Survey, 2010.
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