
53

F E G Y V E R E S  Z S Ó F I A  O R S O L YA 1

Női karrierdilemmák felsőfokon

BEVEZETÉS

„A boldogságnak nem a jövedelem a legfőbb 
alapja, fontosabb a család és a munka. A család, 
ami szerelmet, szeretetet, biztonságot, elismerést, 
gondoskodást nyújt. Az örömmel végzett munka, 
egyrészt a belőle származó stimuláció, másrészt 
a munka öröme és a vele járó önbizalom révén.”

Ternovszky Ferenc

A munka-magánélet egyensúlya (angolul Work Life Balance) manapság egyre di-
vatosabb és sokat emlegetett fogalommá vált, ezzel párhuzamosan pedig előtérbe 
került a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának és a családbarát vállalati szem-
lélet elterjedésének igénye és ösztönzése. A már fellelhető állami és munkáltatói 
törekvések ellenére azonban a munka-magánélet mérlege hol az egyik, hol a másik 
irányba billenhet, ami kényszerdöntések meghozatala elé állíthatja az érintetteket, 
ezáltal pedig a munka vagy akár a magánéleti célokról való lemondást eredmé-
nyezheti. Ez a jelenség fokozottan érinti a női munkavállalókat, e csoporton belül 
is a dolgozó anyákat, akik a következő kérdésekkel és dilemmákkal találkozhatnak: 
Család vagy karrier? Jó anyának vagy keményen dolgozó munkavállalónak lenni? 
Sokat keresni vagy több időt együtt tölteni a családdal? Dönteni kell-e mindenkép-
pen? Nem megoldható-e, hogy a munka világában és a családi életben egyaránt 
sikeres legyen az ember? Megoldható-e, hogy a szerető családról dédelgetett álom 
megvalósuljon, és közben a hosszú évekig tartó tanulás gyümölcse is beérjen?

E kérdésekhez kapcsolódó döntések kényszerével a családanyák fokozottan 
szembe találják magukat, amelyek vagy a család és gyermekvállalás, vagy kar-
riercéljaik tekintetében lehetnek hátrányosak. A kisgyermekes dolgozó nők ki-
fejezetten nehéz helyzetben vannak ilyen téren, hiszen úgy kell gondoskodniuk 
gyermekük felügyeletéről, neveléséről, hogy közben megpróbálnak sikeresen 
visszailleszkedni a munka világába és tovább építeni megszakított karrierjüket. 

Tanulmányomban a nők és kifejezetten a kisgyermekes munkavállaló anyák 
család és karrier összehangolásának lehetőségéről és nehézségéről, valamint e 

[1] SZE Apáczai Csere János Kar, Emberi erőforrás tanácsadó MA szak, II. év. Konzulens: 
Dr. Pongrácz Attila, SZE Apáczai Csere János Kar, Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-
fejlesztési Tanszék, tanszékvezető, egyetemi docens.
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nehézségeket feloldani célzó állami és vállalati törekvésekről lesz szó, a témában 
való mélyebb ismeretszerzés céljával pedig kérdőíves kutatást végeztem egyrészt 
a kisgyermekes dolgozó nők, másrészt a munkáltató szervezetek körében, ezek 
alapján pedig feltártam a munkavállalók felől megfogalmazott igényeket, vala-
mint a munkáltatók által felkínált lehetőségeket, esetleges hiányosságokat.

1. DOLGOZÓ ANYÁK – A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET HATÁRÁN EGYEN-
SÚLYOZVA 

A nők helyzete gyökeresen megváltozott az elmúlt évtizedekben, ami jelentős 
részben az iskolai végzettség emelkedésével és a megnövekedett munkaerő-pi-
aci jelenléttel magyarázható. Annak igénye, hogy a család bevételeihez a nők is 
hozzájáruljanak, még a nemek közötti viszonyok vonatkozásában tradicionális 
társadalmakban is markánsan megjelenik.2 A nők helyzetének változása azon-
ban nem iktatta ki a mereven vett nemi szerepfelfogás köré épülő elképzeléseket, 
miszerint a férfi a család irányítója, a kenyérkereső, a nő feladata pedig a család 
összetartása, érdekeinek és céljainak családjának való alárendelése.3 Sajnálatos 
módon a média is sugall hamis, manipulatív üzeneteket, mint: „légy férfias”, légy 
sikeres, légy szingli,4 illetve olyan sztereotípiákat közöl a társadalom felé, mint a 
„rossz anya” stigmája – az az anya, aki 3 év alatti gyermekét „beadja” a bölcsödé-
be vagy idegenekre bízza csemetéjét – a nőket frusztrációnak teszik ki, miközben 
nyilvánvaló, hogy az anyák alapvetően a legjobbat akarják gyermeküknek.5

1.1. Kisgyermekes nők munkaerő-piaci dilemmái

A munkaerőpiac három legrizikósabb faktora mellet – a 25 év alattiak, az 55-59 
év közöttiek, az alacsonyan iskolázottak – a speciális helyzetű nők kiemelt sze-
replői a munkaerő-piaci aktivitást fokozni kívánó intézkedéseknek.6 E kategória 
tagjai a kisgyermekes dolgozó anyák is, akik helyzete kifejezetten nehéz, a gyer-
meknevelés és a munkavállalás összeegyeztetése pedig komoly kihívást jelent 
számukra. A kisgyermekes dolgozó nők munkaerő-piaci hátrányának egyik leg-
főbb okozója a gyermekgondozási időszak letelte utáni nehézkes reintegráció a 

[2] Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit: Nemi szerepek és a közvélemény változásának köl-
csönhatása, in Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és 
férfiak helyzetéről, 2011, TÁRKI – Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest, 192. o. 
[3] Keveházi Katalin és munkatársai: Közelebb a távmunkához, avagy az atipikus munkafor-
mák tipikussá válásának lehetőségei, 2013, JÓ-LÉT Közhasznú Alapítvány, Budapest, 16. o., http://
jol-let.com/magyar/wp-content/uploads/Z%C3%A1r%C3%B3tanulm%C3%A1ny-T%C3%-
81MOP2421.pdf, 2018. február. 17.
[4] Ternovszky Ferenc: A női (anyai) karriermodellek. Problémáik, támogatásuk, in Humánpo-
litikai Szemle, 2009/5. szám, 8. o. 
[5] Keveházi: i. m. 16. o.
[6] Szalai Piroska nyilatkozata a Gazdasági Rádió: A nap vendége című műsorában, 2015. júli-
us 31., http://trendfm.hu/musor?musor=7703 2017. október 31.
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munka világába.7 A gyermeknevelés a női életciklus folyamán ugyanis egy át nem 
ruházható feladat, mely hosszabb-rövidebb idejű munkaerő-piaci kiesést jelent.8 
Minél több időt töltenek otthon gyermekeikkel, annál nagyobbá válik az anyasági 
hátrány a karrier megszakításáért, különösen az üzleti életben.9 A visszatérésben 
természetesen meghatározó a munkaadó hozzáállása, sokszor ugyanis hiányzik 
a tolerancia, az érzékenység a kisgyermekes munkavállaló felé.10 Ez pedig nem 
csupán frusztrációt eredményezhet az érintett csoport körében, hanem karrier-
kilátásaikat is negatívan befolyásolhatja. 

1.2. Még mindig dönteni kell: család vagy karrier? 

Tudunk-e, illetve érdemes-e egyáltalán beszélni a dolgozó anyák karrierépítési lehe-
tőségeiről, folyamatáról, és fel tudják-e venni a harcot a munka és magánélet sokszor 
kiegyenlítetlen csatájában? Ismert és sikeres nők igazolják,11 hogy gyermeknevelés 
mellett lehetséges karrierépítési vágyaiknak is eleget tenni, szakmai hátterű céljaikat 
kielégíteni. A karrier többféle definíciója létezik. Ternovszky Ferenc könyvében a 
következő meghatározást emeli ki: „A karrier a munka világáról, a választott tevé-
kenységi területről, az elképzelt beosztásról stb. alkotott, az egyén által elfogadott, 
sőt kívánt jövőkép, illetve annak tudatos megvalósítása.”12 A karrier, illetve annak 
értelmezése tehát az egyén céljai és elképzelései alá rendelt, az egyének motivációja, 
élethelyzete vagy akár a mögöttük álló támogató közeg pedig nagyban meghatároz-
za, ki milyen sikerességgel tudja megvalósítani szakmai álmait.13

Szükséges-e külön tárgyalni a nők és férfiak karrier lehetőségeit? Vélemé-
nyem szerint igen, hiszen a két nem karrieraspirációi és karrieresélyei tekinteté-
ben markáns eltérések fedezhetők fel, a két társadalmi nem közötti egyenlőtlen-
ség még mindig felfedezhető a társadalomban, s ennek vannak megfigyelhető 
jegyei a karriertervezés vonatkozásában is.14 A női és férfi karriermodellek elté-

[7] Koncz Katalin: Női karrieresélyek, karriertípusok és karrierjellemzők, in Munkaügyi 
Szemle, 2006/9. szám, 33. o. 
[8] Koncz Katalin: A nők bővülő foglalkoztatását kísérő feminizálódás jelensége és történelmi 
folyamata, in Koncz Katalin: Nők és férfiak: hiedelmek és tények, 1985, Magyar Nők Országos 
Tanácsa, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 163. o. 
[9] Nagy Beáta – Paksi Veronika: A munka és a magánélet összehangolásának kérdései a ma-
gasan képzett nők körében, in Spéder Zsolt (szerk.): A család vonzásában: Tanulmányok Pong-
rácz Tiborné tiszteletére, 2014, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 168. o. 
[10] Koncz Katalin: Munkaerő-piaci kirekesztettség, diszkrimináció, esélykülönbségek 
csökkentése, képzéssel, in Munkaügyi Szemle, 2005/7-8. szám, 53. o. 
[11] Itt említeném többek között Sheryl Sandberg nevét, aki a Facebook igazgatói tanácsának 
tagja, 2 gyermeket nevel, vagy Balogh Gabriellát, aki a Goodstep Consulting, Step Consulting 
ügyvezetője, 2 gyermekes családanya, emellett pedig számos alapítvány munkáját segíti. 
[12] Ternovszky Ferenc: A siker kulcsa – Munka, család, I. Karriertervezés, álláskeresés, 2007, 
Szókratész, Budapest, 31. o.
[13] Sandbert, Sheryl: Dobd be magad! Nők több szerepben, 2013, HVG Kiadó, Budapest, 
138–144. o.
[14] Budavári-Takács Ildikó: Karriertervezés, 2006, Szent István Egyetem, Gödöllő, 34. o. 
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rőek, különösen akkor, ha a nő már nem egyedülálló, gyermekei vannak és egy 
egész család életét kell menedzselnie. Ebben az élethelyzetben a nők motivációi, 
elvárásai a munkával szemben különböznek a férfiakétól. A hagyományos, férfi-
as karrierív folyamatos, megszakításmentes, amihez nehezen illeszthető a dolgo-
zó anya képe. Ebből kifolyólag a szakmai sikerre, előrejutásra, illetve a gyermek-
re egyaránt vágyó nőknek sokszor nincs más választásuk, mint alkalmazkodni 
ehhez a férfimodellhez. A problémát az jelenti, hogy akár illeszkednek, akár 
nem, mindkettőért nagy árat fizetnek – vagy a gyermekvállalásról mondanak 
le, illetve halasztják el, vagy karrierjüknek mondanak búcsút.15 A nők számára 
alkalmas karriermodell nem lineáris, fokozatos és folyamatos, hanem ciklikus, 
megszakításokkal és újraindulásokkal színezett. A hagyományos karriermodell-
től elszakadva tehát olyan karrierívet kell kialakítani, ami alkalmazkodik a nők 
élettani sajátosságaihoz, igényeihez és fontos lenne átértékelni azokat a hagyo-
mányos női szerepekhez kötött előítéleteket, sztereotípiákat, melynek következ-
tében a gyermekvállalás a nők élet- és karrierpályáját legtöbbször kedvezőtlenül 
befolyásolják.16

2. TÁMOGATÓ SZEMLÉLETMÓD ÉS GYAKORLATOK – ÁLLAMI ÉS 
MUNKÁLTATÓI OLDALRÓL

2.1. A kisgyermekes nők munkaerő-piaci reintegrációjának támogatására irá-
nyuló állami törekvések

A jogszabályokban deklarált, esélyegyenlőséget előmozdítani kívánó rendel-
kezések mellett a nők szülést követő munkaerő-piaci reintegrációját támogató 
intézkedések is megjelentek, illetve működnek a magyar szabályozásban, ennek 
ellenére a visszatérés nehézsége még mindig létező problémaként definiálható. 

2.1.1. Gyed extra – a korai visszatérés ösztönzése

Az Országgyűlés 2013-ban fogadott el egy, a „gyed extra” néven ismertté vált 
intézkedéscsomagot,17 amelynek célja a gyermekvállalás ösztönzése, valamint 
a kisgyermekes szülők számára a munkaerőpiacra való visszatérés feltételeinek 
javítása volt. A szabályozás és az azóta bekövetkezett változások értelmében a 
kisgyermeket nevelő szülők a gyermek féléves korának beöltését követően gyer-
mekgondozási díj (gyed), illetve gyermekgondozási segély (gyes) folyósítása 

[15] Koncz (2006): i. m. 29. o. 
[16] Coppock, Vicki – Haydon, Deena – Richter, Ingrid: The illusions of „post-feminism”: 
new women, old myths, 1995, Taylor & Francis, London, 86–87. o. 
[17] 2013. évi CCXXIV. törvény egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításá-
val, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő 
módosításáról.
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mellett időkorlátozás nélkül folytathatnak keresőtevékenységet.18 Szintén ez év 
változtatása között fontos említeni a „diplomás gyed” névvel ismertté vált intéz-
kedést, azaz a „Hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díjat”, ami-
nek lényege, hogy a törvény az általános feltételektől eltérő gyed-jogosultságot 
állapít meg a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató, illetve azokat 
befejezett hallgatók részére.19

A kormány családtámogatási intézkedéseinek célja, hogy serkentse a gyer-
mekvállalást és még jobban elősegítse azokat a szülőket, akik dolgozni szeret-
nének, vagy felsőfokú tanulmányokat kívánnak folytatni amellett, hogy családot 
alapítanak. Fontos azonban azt is megemlíteni, hogy a munkába állással a kis-
gyermekes nő elveszíti a felmondási védelmet, ami akár visszatartó erőt is jelent-
het. A felmondási vélelem keretében ugyanis az anya munkaviszonyának mun-
káltatói felmondással történő megszüntetése keretében a gyermek három éves 
koráig kizárólag rendkívüli felmondási oknak megfelelő indokkal lehet elbocsá-
tani az illetőt, egy alternatív munkakör felajánlásának kötelezettségével. 

2.1.2. Bölcsődefejlesztés

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy a fenti intézkedések hozadékaként a bölcső-
dei elhelyezés iránti megnövekedett igényt a jelenlegi magyar bölcsődehálózat 
teljesíteni tudja-e. Az esetleges bölcsődei férőhelyek hiánya ugyanis dilemma elé 
állítja az érintett, munkába visszatérni kívánkozó nőket annak tekintetében, hogy 
gyermekek napközbeni ellátásáról hogyan gondoskodjanak. 

A kormány annak érdekében, hogy a gyermekek napközbeni ellátása meg-
felelő szinten történhessen, az elmúlt időszakban számos újítást vezetett be, ami 
az e témát érintő szabályozás reformját, illetve megújult és kibővülő pályázati le-
hetőségeket foglal magában.20 2017. január elsejétől a gyermekvédelmi törvény21 
módosításának hatására jelentősen átalakult a gyermekek napközbeni ellátása: 
a 3 évesnél fiatalabb gyermekek ellátásának megszervezését minden esetben 
bölcsődei ellátás keretei között kell megvalósítani, ehhez pedig különböző, 
a korábbiaknál rugalmasabb ellátási formákat alakítottak ki. Az új bölcsődei 
szabályozás22 rugalmas lehetőséget és támogatást ad a szülők és települések szá-
mára, aminek keretében 2018 év végéig minden olyan településen kötelező lesz 
a bölcsődei ellátás biztosítása, ahol minimum negyven háromévesnél fiatalabb 

[18] A Gyes folyósítása a gyermek 2. életévének, a Gyed folyósítása pedig a 3. életévének betölté-
séig történik, kivéve, ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, hiszen ezekben az 
esetekben a Gyes a gyermek 10. életévének betöltéséig kerül folyósításra.
[19] Gyakorlati kisokos a „Gyed extrához”, http://officina.hu/letoltes/GYED_EXTRA_KISO-
KOS.PDF, 2018. február 11.
[20] Novák Katalin nyilatkozata a Család és karrier konferencián, Család és karrier – Konferen-
cia a házasság hetén, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2018. február 15. 
[21] 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
[22] 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet.
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gyermek él vagy legalább öt család igényli az ellátást.23 A bölcsődefejlesztés célja, 
hogy ezek az új formák a települések kisgyermekkorú népességszámához, vala-
mint a munkahelyi adottságokhoz igazítva biztosítsák a gyermekek napközbeni 
elhelyezését, és hogy a dolgozni szándékozó kisgyermekes szülők számára a lehe-
tő legközelebb biztosított legyen a bölcsődei ellátás.

2.2. Családbarátság – munkáltatói támasz az egyensúly megteremtésére

A családbarát munkahely a Munkáltatói szakanyag megfogalmazása szerint: „olyan, 
a jogszabályi kötelezettségektől a dolgozók javára eltérő munkaszervezési formák, 
munkahelyi intézkedések bevezetését értjük, amelyek lehetővé teszik a munkavégzés 
és a magánélet, családi élet rugalmas összehangolását.”24 A családbarát munkahe-
lyek megteremtése mára már egyfajta versenyként fogható fel a vállalatok között, 
amelynek hátterében az áll, hogy munkáltatók felismerik, hogy a képzett, kreatív, 
megbecsült munkaerő megtartása nem csupán anyagi haszonnal jár, hanem növeli 
a vállalat versenyképességét azáltal, hogy fokozza a motivációt, erősíti a munkaha-
tékonyságot, és nem utolsósorban javítja a vállalat imázsát is.25 A szakképzett mun-
ka- és vezetői erőkért folyó versenyben egyre fontosabbá válik a családbarátság je-
lenléte, amely hasznos a szülőknek, a társadalomnak és a nemzetgazdaságnak is.26

A családbarát intézkedések palettája széles, amelyek révén a munkavállalók 
szabadon eldönthetik – természetesen bizonyos keretek között –, hogy mennyit, 
mikor és hol dolgoznak, valamint hogy szabadságukkal hogyan rendelkeznek.

3. KUTATÁS

A témához kapcsolódó átfogóbb ismeretek és személyes tapasztalatszerzés érdeké-
ben empirikus kutatás keretében igyekeztem feltárni először a munkavállalói oldal-
ról, a kisgyermekes nők munka-magánélet összehangolásából eredő problémáinak 
legfőbb forrásait, majd munkáltatói oldalról a szervezetek kisgyermekes nők fog-
lalkoztatásával kapcsolatos hozzáállását, gyakorlatait, esetleg annak hiányosságait.

[23] A korábbi szabályozás szerint csak a 10 ezer fősnél nagyobb településeken volt kötelező a 
bölcsőde működtetése. A jelenlegi szabályozás alapján a 10 ezer fősnél kisebb települések önkor-
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Legfőbb kutatási kérdéseim az alábbiak voltak:
• Nehézséget jelent-e a nők számára a magánélet és munka összeegyezteté-

se, és ha igen, mi ennek a legfőbb oka?
• Mik a legfőbb gátjai a nők munkaerőpiacra való sikeres reintegrációjában 

a gyermekgondozási szabadságot követően?
• Hogyan vélekednek a nők a munkahelyük családbarát voltáról, milyen 

családbarát lehetőségeket tudnak igénybe venni munkahelyükön, illetve 
mire lenne igényük? 

• Milyen lehetőségeket kínálnak a vizsgált vállalatok, szervezetek a kisgyer-
mekes nők munka-magánélet összehangolásának sikeressége érdekében?

• Mennyire tekinthetők családbarát szervezeteknek a vizsgált vállalatok és 
mik az esetleges hiányosságok családbarát politikáik tekintetében?

• Milyen hozadéka van a családbarát vállalati intézkedéseknek vállalati, va-
lamint egyéni szinten?

A nők munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatban már számos felmérés elérhe-
tő, azonban e munkák gyakorta csak egy-egy szempontot vizsgálnak, illetve vagy 
a nők, vagy a vállalatok oldaláról közelítik meg a kérdést, ami a valós helyzet át-
fogó szemléltetését nem teszi lehetővé. Kutatásom elsődleges célja tehát az, hogy 
az egyéni és a szervezeti oldalt is vizsgáljam, ezáltal pedig a kisgyermekes mun-
kavállalók felől felmerülő észrevételeket és igényeket összevessem a munkáltatók 
által kínált lehetőségekkel. Kutatásaim földrajzilag Győr-Moson-Sopron megyé-
re koncentrálódtak A mintavétel 2017 novemberétől 2018 februárjáig tartott. 

Kutatásom első részében azokat a felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozó 
nőket kérdeztem, akik legalább egy, hat éven aluli gyermeket nevelnek. Az álta-
lam összeállított kérdőív 33 kérdést tartalmazott, amelyek között feleletválasztós 
és nyitott kérdések is szerepelnek. A kérdőívet 88 kisgyermekes anyuka töltötte 
ki. A felsőfokú végzettséghez való kötöttséget azért találtam fontosnak, hogy a 
kérdéskör rendkívül kiterjedt vizsgálati lehetőségét leszűkítsem egy olyan speci-
ális csoportba tartozó egyénekre, akik karriertervei vélhetően a gyermekvállalás 
mellett is fontos szerepet kapnak, és amely csoportot személyes érintettség révén 
hatékonyabban meg tudok szólítani.

Kutatásom második részében a munkáltatókat vizsgáltam a téma kapcsán. 22 
kérdésből álló kérdőívemet 41 cég töltötte ki, akik több mint fele (54%) az ipari 
szektorban tevékenykedik.

3.1. A kutatás eredményei és javaslatok

A kutatás során fény derült arra, hogy a nők többségének véleménye szerint ki-
fejezetten nehéz családi teendőik mellett karrierépítésükre is koncentrálni, va-
lamint a válaszadók visszajelzése alapján a munkáltatóknak van még hova fej-
lődniük példaként a rugalmas, atipikus foglalkoztatási formák szélesebb körű 
biztosítása, vagy akár a gyermekfelügyeleti szolgáltatás létrehozása terén, amire 
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az állam a bölcsődefejlesztés és azon belül a munkahelyi bölcsőde létrehozásának 
lehetőségével reagált.

Családbarátságot tekintve a legtöbb szervezetnél felfedezhetők már gyakor-
latok, tehát a fejlődési irányába tartó alapokkal már rendelkeznek. Fontos lenne 
azonban, hogy az e téren való előrelépés kreatívan, a munkavállalók igényeire rea-
gálva rövid átfutási idővel történjen meg, hiszen ahogyan az a kutatásból is látszik, 
a munkavállalók és a munkáltatók is sokat profitálhatnak, ha a szervezet a család-
barát szemléletet előnyben részesíti. Kiemelkedő jelentőséggel bír a munkaválla-
lók és munkáltatók között kialakítható párbeszéd e témában, hogy a nők, az anyák 
munkahelyük elvesztésének, illetve diszkriminatív intézkedések félelme nélkül 
tudják közvetíteni igényeiket munkaadójuk felé. A családbarát munkahely díjak 
munkáltatói körben való alacsony ismertsége előhívja annak szükségességét, hogy 
ezek a pályázatok még nagyobb „reklámot” kapjanak, minél többen értesüljenek 
róla, hiszen amellett, hogy e pályázatok előrelendíthetik a szervezetek családbarát 
gyakorlatainak, programjainak megvalósulását, fejlődését, a többi versenyző által 
alkalmazott megoldásokról is ismeretet szerezhetnek, amit a későbbiekben a szer-
vezet profiljához igazítva be lehet építeni a már meglévő gyakorlatok közé.

Amelyik szervezet képes reagálni munkavállalói munka-magánélet össze-
egyeztetésére irányuló igényeire, és nyitott az új, akár addig ismeretlen gyakor-
latok bevezetésére és kialakítására, hosszú távon versenyképes, a munkavállaló-
it megtartani képes intézmény lehet, ahol a dolgozó anyák – illetve alapvetően 
minden munkavállaló – megbecsültnek és kiegyensúlyozottnak érezheti ma-
gát, és aki hűen tudja közvetíteni azt az üzenetet, miszerint: Itt tényleg érték az 
ember! 
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