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Kutatás háttere:
Külföldön élő nőként, emellett pszichológusként és HR szakemberként fontos kérdésnek tartottam,
hogy milyen módon befolyásolja a nők karrierjét, munkavállalását a külföldi tartózkodás.
Hosszasan terveztem a kutatást, amelyet végül részben összevontam a tanulmányaimhoz szükséges
empirikus vizsgálattal.
A kutatást még 2011. végén kezdtem el mélyinterjúkkal, majd az ott szerzett tapasztalatok alapján
készítettem el a kérdőívet, amit ismeretségi körömben és a közösségi média felhasználásával
különböző fórumokon terjesztettem.
Ezúton is szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindazoknak, akik kitöltötték a kérdőívet és
azoknak is, akik segítettek terjeszteni.

Résztvevők:
A kérdőívet 418 ember töltötte ki, ebből 387 fő olyan nő, aki jelenleg külföldön él, vagy korábban
élt ott.
Élt valaha felnőttként külföldön?
30.7%

Igen
Jelenleg is külföldön élek
69.3%

Jelenlegi lakóhely:
A kitöltők ezekben az országokban élnek jelenleg vagy éltek korábban.
Európa: Anglia, Írország, Dánia, Svédország, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Portugália,
Olaszország, Görögország, Ciprus, Franciaország, Svájc, Németország, Ausztria, Csehország,
Szlovákia, Románia, Bulgária, Ukrajna, Magyarország (határon túli magyarok esetében);
Ázsia: Izrael, Japán, Oroszország, Törökország;
Afrika: Dél-Afrikai Köztársaság, Marokkó;
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Amerika: USA. Kanada, Peru, Brazília
Ausztrália, Új-Zéland
Rákérdeztem arra is, hogy jelenleg abban az országban lakik-e a válaszadó, ahol született, vagy
pedig külföldön.

Jelenlegi lakóhely
15.1%

Ahol született
Külföld
84.9%

Szociodemográfiai adatok:
Átlagéletkor:
35,7 év. Legfiatalabb kitöltő 16 éves, legidősebb 67.

Családi állapot:
Családi állapot

7.4%0.5%

20.5%

44.9%

26.6%
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Egyedülálló
Élettárs
Házas
Elvált
Özvegy
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Legmagasabb iskolai végzettség:

10.4%

Legmagasabb iskolai végzettség
0.5% 4.8%
29.6%

Egyetem
Főiskola
Szaktanfolyam
Érettségi
Szakiskola
Általános iskola
Egyéb

20.3%

6.4%

28.0%

Az egyéb válaszlehetőség legtöbb esetben posztgraduális vagy PhD tanulmányokat jelentett.

Munkatapasztalat:
Munkatapasztalat
16.0%

4.0%

15.2%

31.5%
33.3%
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Nincs
1-3 év
4-10 év
10-20 év
20 év fölött
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Gyerekszám:

2.1%

7.2%

Gyerekszám

20.4%
49.9%
Egy sem
Egy
Kettő
Három
Több, mint három
20.4%

Kikkel él egy háztartásban?
Kikkel él egy háztartásban?
Idősek (szülők, egyéb rokon)

4.6%

Gyerekek

38.3%

Házastárs / élettárs nem teljes időben (pl. ingázik)

3.8%

Házastárs / élettárs
Egyedül élek

66.0%

13.1%

Egyéb

11.5%

0.0% 10.0%
20.0% 30.0%
40.0%

Az egyéb válaszlehetőségnél:
➢ lakótárs;
➢ egyéb rokon;
➢ barátok;
➢ munkatársak;
➢ munkaadó család válaszokat adták a résztvevők.
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Külföldi tartózkodással kapcsolatos kérdések:
Mióta él külföldön?
Mióta él külföldön?
14.9%
35.5%

6.9%

12.7%

15.7%

14.3%

Nem él külföldön
Kevesebb, mint 6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
3-4 év
Több, mint 4 éve

Tervezi-e, hogy hazatér az elkövetkezendő 5 évben?

Hazatérés az elkövetkezendő 5 évben
15.7%
28.5%

55.8%
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Igen
Nem
Nem tudom
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Korábban élt már külföldön?
Korábban élt külföldön?

48.5%

51.5%
Igen
Nem

Korábban mennyi ideig élt külföldön?
Ennél a kérdésnél arra voltam kíváncsi, hogy akik már nem élnek jelenleg külföldön, ők korábban
mennyi ideig éltek ott.

Korábban mennyi ideig élt külföldön?
9.6%
13.0%

50.6%
11.1%
6.1%
9.6%
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Kevesebb, mint 6 hónapig
6-12 hónap
1-2 év
3-4 év
Több, mint 4 évig
Még mindig külföldön élek
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Külföldi tartózkodás oka:

Külföldi tartózkodás oka
Szüleim dolgoznak/dolgoztak kint
Élettársam/Házastársam dolgozik/dolgozott kint
Tanulok/Tanultam
Külföldön vállaltam munkát (Nem kiküldetésben!)
Kiküldetésben vagyok/voltam
Egyéb
0.0% 10.0%
20.0% 30.0%
40.0% 50.0%
60.0%

Az egyéb válaszok között a következők voltak:
➢ anyagi okok miatt;
➢ külföldi a házastársa, vőlegénye;
➢ beteg gyereke gyógyítása miatt;
➢ kalandvágy;
➢ jobb élet reményében.
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Felkészülés a külföldre költözésre:
Felkészült-e a külföldre költözésre?
36.9%

Igen
Nem

63.1%

Felkészülés módja:
Felkészülés módja
Kapcsolatfelvétel ott élő más külföldiekkel

23.8%

Kapcsolatfelvétel helyi lakosokkal

17.6%

Helyi kultúrával, jellegzetességekkel kapcsolatos olvasmányok

30.3%

A helyi nyelv tanulása
Interkulturális tréning

0.6%

Nem készültem fel
Egyéb

7.4%

43.1%
34.3%

0.0% 10.0%
20.0% 30.0%
40.0% 50.0%

Egyéb válaszok:
➢ tájékozódás adózási, hatósági ügyekben;
➢ információ gyűjtés interneten;
➢ lakáskeresés;
➢ álláskeresés;
➢ pénzügyi fedezet megteremtése.
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Kulturális adaptáció
A külföldre költözéskor az új kultúrához alkalmazkodni kell. A kulturális adaptáció folyamata több
fázisban zajlik:1
1. Lelkesedés, eufória: Utazás előtt és a megérkezést követő időszakban jellemző, az
utazásra kalandként tekint a külföldre költöző személy, mindenre érdeklődéssel tekint,
élvezi a helyzet újdonságát.
2. Kultúra elutasítása / kulturális sokk: A külföldre költözőnek hiányzik a saját kultúrája,
kritikusan tekint az új közegre, amiben él. Frusztráltnak érzi magát, könnyen idegessé
válik a helyi kulturális sajátosságoktól, viselkedésmódoktól. Saját hazájabeli társakkal
vagy hasonló fázisban lévő emberekkel barátkozik, együtt utasítják el a helyi kultúrát.
3. Elfogadás: A helyi kultúra mélyebb ismerete, nyelvismeret, szokások ismerete jellemzi.
Ekkor a külföldre költöző már elfogadja a helyi szokásokat, ugyanakkor nem utasítja el
a saját kultúráját sem.
4. Beilleszkedés: Ez már több, mint az elfogadás. Része lehet a saját kultúra elutasítása az
újjal szemben. Ebbe a fázisba kevesen és csak hosszas tartózkodás után jutnak el a
legtöbben.
Alább látható, hogy a válaszadók jelenleg mely fázisban vannak.
Kulturális adaptáció fázisai
14.2%

33.6%

5.8%

1. fázis
2. fázis
3. fázis
4. fázis

46.4%

1

Minke,

August

G.

(2011)

Working

Abroad

-

European

Perspectives,

Ventus

Publishing

ApS

http://library.ku.ac.ke/wp-

content/uploads/downloads/2011/08/Bookboon/Career%20and%20Personal%20Development/working-abroad-european-perspectives.pdf
Letöltés: 2011.10.28 pp:41-42
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Kulturális adaptáció hazatérés után
Amennyiben valaki hosszabb időig él külföldön, a hazatelepüléskor szintén átélheti a kulturális
adaptáció fázisait:2
1. Az idegen ország elhagyása, hazaérkezés: A tényleges utazás előtt több héttel, esetleg
hónappal elkezdődik. Elbúcsúzás a kinti barátoktól, helyektől, lezárása a kinti
folyamatoknak, történéseknek, munkahelyi feladatoknak, illetve a hazautazás
előkészítése, majd maga a hazautazás.
2. Mézeshetek: Ez az időszak legfeljebb egy hónapig tart. A hazatérő élvezi az otthonlétet,
élvezi a különleges helyzetét, hogy ő a hazatérő. Örül a külföldön hiányolt
tevékenységeknek, helyeknek. Ebben a szakaszban nem ítéli meg objektíven a
helyzetét.
3. Fordított kulturális sokk: Szintén szubjektív fázis. A hazatérő állandóan összehasonlítja
a másik országot a hazájával, többnyire az otthoni nehézségeket, problémákat látja.
Szociálisan nehezen illeszkedik be, perifériás helyzetbe kerül. Az újrakezdés sokszor
stresszt okoz. Többnyire szándékosan elutasítja a visszailleszkedést, kívülálló marad.
4. Visszailleszkedés: Reálisan látja a hazáját. A mindennapi élet megszokottá válik,
beilleszkedik újra abba a társaságba, ahova azelőtt tartozott.
Alább látható, hogy azok a nők, akik már hazatértek, hova sorolják magukat.

Kulturális adaptáció hazatérés után
11.5%

42.6%

23.0%

23.0%

2

Storti, Craig (2001) The Art of Coming Home, Nicholas Brealey Publishing, London pp:45-67
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Hazaköltözés oka:
Hazaköltözés oka
Szerettem volna / szerettünk volna hazaköltözni munkától függetlenül

29.8%

Szüleim munkaviszonya / kiküldetése járt le
Élettársam/házastársam munkaviszonya / kiküldetése járt le

12.3%

Már nem tanulok itt

10.5%

Lejárt a munkaviszonyom és nem találtam új munkát

10.5%

Lejárt a kiküldetésem

15.8%

Egyéb
40.4%
0.0% 10.0%
20.0% 30.0%
40.0% 50.0%

Napi időbeosztás:
Alább látható, hogy a válaszadók mivel töltik és milyen arányban a hétköznapjaikat.

Napi időbeosztás
Szabadon végzett tevékenységgel

14%

Tanulással

20%

Ügyintézéssel

31%

37%

5%

Gyerekek ellátásával

64%

Vásárlással

20%

31%

Háztartási munkával
Utazással, közlekedéssel

6%

58%

37%

6%

38%

81%

14%

38%
51%

18%

3%

65%

13%

Munkával

6%

35%

10% 10% 16%
5%

Házastárs / Élettárs támogatásával

Nem töltök vele időt
Legfeljebb 1 órát
2-3 órát
4-6 órát
7-9 órát
Több, mint 9 órát

44%

38%

17%
17%

9% 4%
0% 10%
20%
20% 30%
40% 50%
60% 70%
80% 90%
100%
Válaszadók százaléka
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Munka és karrier
Jelenlegi munkaviszony:
Jelenlegi munkaviszony
Szabadfoglalkozású vagyok
Gyereknevelési szabadságon vagyok
Önkéntesként dolgozom
Társas vállalkozás tulajdonosa vagyok
Egyéni vállalkozó vagyok
Alkalmi munkákat végzek
Távmunkában dolgozom
Részmunkaidőben dolgozom beosztottként
Részmunkaidőben dolgozom vezetőként
Teljes munkaidőben dolgozom beosztottként
Teljes munkaidőben dolgozom vezetőként
Jelenleg munkanélküli vagyok
Nem dolgozom, háztartásbeli vagyok
Nem dolgozom, tanulok
Egyéb

6.0%
9.1%
3.1%
2.8%
6.5%
5.7%
1.7%
14.2%

0.9%
7.1%
6.3%

30.4%

7.7%
6.8%

14.2%

0.0% 5.0%
10.0% 15.0%
20.0% 25.0%
30.0% 35.0%

Munkaviszony külföldre költözés előtt:

Munkaviszony külföldre költözés előtt
Szabadfoglalkozású voltam
Gyereknevelési szabadságon voltam
Önkéntesként dolgoztam
Társas vállalkozás tulajdonosa voltam
Egyéni vállalkozó voltam
Alkalmi munkákat végeztem
Távmunkában dolgoztam
Részmunkaidőben dolgoztam beosztottként
Részmunkaidőben dolgoztam vezetőként
Teljes munkaidőben dolgoztam beosztottként
Teljes munkaidőben dolgoztam vezetőként
Munkanélküli voltam
Nem dolgoztam, háztartásbeli voltam
Nem dolgoztam, tanultam
Egyéb

1.7%
2.8%
1.1%
1.4%
4.8%
4.0%
0.6%
6.8%
0.3%
10.0%
2.8%
1.1%
3.1%

0.0%
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55.3%
19.1%

10.0% 20.0%
30.0% 40.0%
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Külföldi tartózkodás hatása a karrierre:

Külföldi tartózkodás hatása a karrierre
Nem történt változás a szakmai karrieremben
Fel kellett adnom a szakmai karrieremet
Lehetőségem nyílt tanulni, új szakterületet megismerni
Lehetőségem nyílt tanulni, szakmámban elmélyülni
Szakmai irányváltás következett be az életemben
Anyagilag rosszabb helyzetbe kerültem
Anyagilag jobb helyzetbe kerültem
Sikerült komoly szakmai tapasztalatokat szereznem
Lejjebb kerültem a ranglétrán
Megrekedtem a ranglétrán
Sikerült magasabb pozícióba kerülnöm a ranglétrán
Egyéb

10.9%
15.8%

2.9%

29.0%
18.4%
21.0%

20.4%
11.5%
4.9%
13.5%
8.6%

53.2%

0.0% 10.0%
20.0% 30.0%
40.0% 50.0%
60.0%

Az egyéb válaszok között említették:
➢ nyelvismeret fejlődött;
➢ teljes karrierváltás, tanulás;
➢ karriertámogatás fokozottabb, mint otthon.
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Felkészülés a külföldi karrierre:
Alább látható, hogy a válaszadók hány százaléka készült előzetesen a külföldi karrierre, illetve
milyen arányban vannak akik nem.
Felkészülés a külföldi karrierre
38.5%

61.5%
Igen
Nem

Felkészülés módja:

Felkészülés módja a külföldi munkavállalásra
Szakmai folyóiratokban tájékozódtam

4.0%

Felvettem a kapcsolatot szakmai szervezetek

3.5%

Szakmai kapcsolatrendszeremet mozgósítottam
Felvettem a kapcsolatot ügynökségekkel, fejvadász cégekkel

6.6%
9.2%

Állásportálokon, közösségi hálózatokon keresgéltem

16.1%

Interneten tájékozódtam
Jelenlegi munkáltatónál érdeklődtem

6.9%

Egyéb

6.1%

0.0%
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31.4%

20.0%

30.0%

40.0%
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Külföldi munkavállalás – Mennyien szerettek volna dolgozni.
Szeretett volna/szeretne-e külföldi tartózkodása alatt dolgozni?

Igen
Nem

Mi volt az oka, ha nem szeretett volna?

Ha nem szeretne / nem szeretett volna, annak mi volt az oka?
Nincs rá / Nem volt rá szükségünk anyagilag
A háztartás körüli tevékenységek sok időt vesznek / vettek el
A párom nem szeretné / szerette volna, hogy dolgozzak

2.5%
0.9%
0.3%

Gyermeknevelés miatt
7.7%
Nem tudnám / tudtam volna összeegyeztetni a munkát és magánéletet

1.5%

Egyéb
5.9%
0.0% 2.0%
4.0% 6.0%
8.0%
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Elhelyezkedés külföldön:
Hogy talált munkát külföldön?
Ismerős segítségével
Magyar újsághirdetés
Külföldi újsághirdetés segítségével
Közösségi hálózat segítségével
Magyar internetes hirdetés segítségével
Külföldi internetes hirdetés segítségével
Magyar fejvadász / munkaerő közvetítő segítségével
Külföldi fejvadász / munkaerő közvetítő segítségével
Cégen belül sikerült külföldi munkalehetőséget találnom
Nem kerestem munkát
Nem sikerült munkát találnom
Egyéb

31.4%
0.3%
5.0%
2.1%
2.9%
14.4%
2.9%
7.6%
4.1%
8.8%
7.3%
13.2%

0.0% 5.0%
10.0% 15.0%
20.0% 25.0%
30.0% 35.0%

Az Egyéb válaszok:
➢ személyesen ment be munkahelyekre és érdeklődött;
➢ iskolán keresztül;
➢ egyéni vállalkozást indított;
➢ EU pályázat.

Mikor találta a munkát?
Külföldre költözés előtt vagy után találta a munkát
9.4%

18.0%
41.3%

Nem találtam munkát
Nem kerestem munkát
Külföldre költözés ELŐTT
Külföldre költözés UTÁN
31.3%
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Munkahely váltás a külföldi tartózkodás alatt:
Munkahely váltás a külföldön tartózkodás időtartama alatt

46.1%

53.9%
Igen
Nem

Váltás oka:
Váltás oka
Adódott egy jobb lehetőség
Kollégák miatt

50.9%

1.2%

Nem volt megfelelő anyagilag

9.3%

Nem volt megfelelő szakmailag

8.1%

Megszűnt az állás, ahol dolgoztam
Nem tudtam összeegyeztetni a munkát és a magánéletet
Egyéb

10.6%
1.2%
18.6%

0.0% 10.0%
20.0% 30.0%
40.0% 50.0%
60.0%

Az Egyéb válaszok:
➢ diszkrimináció;
➢ gyerekszülés;
➢ nem fizették ki a munkát;
➢ költözés országon belül;
➢ stressz.
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Munkakeresési lépések hazatérés előtt:
Tett-e hazatérés előtt lépéseket a munkakeresés megkönnyítésére?
(a hazatérőkre vonatkozó arányok)
36.8%

63.2%

Igen
Nem

Felkészülési lépések:
Felkészülés a hazatérés utáni munkavállalásra
Szakmai folyóiratokban tájékozódtam

1.8%

Felvettem a kapcsolatot szakmai szervezetek
Szakmai kapcsolatrendszeremet mozgósítottam

12.5%

Felvettem a kapcsolatot ügynökségekkel, fejvadász cégekkel

12.5%

Állásportálokon, közösségi oldalakon keresgéltem

14.3%

Interneten tájékozódtam

16.1%

Jelenlegi vagy korábbi munkáltatónál érdeklődtem

8.9%

Elvégeztem egy tanfolyamot vagy iskolát

8.9%

Egyéb
0.0%

Egyéb válaszok:
➢ régi munkahelyet megtartotta;
➢ felajánlottak egy pozíciót.
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Munkakeresés eredményessége hazatérés után:

Hazatérés után talált-e munkát?

Igen
Nem
Nem kerestem munkát

Munkakeresés időtartama:

13.5%

Mennyi idő alatt talált munkát?

2.7%

45.9%

Kevesebb, mint 1 hónap
1-3 hónap
4-6 hónap
Több, mint 6 hónap

37.8%
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Külföldi tartózkodás hatása a munkakeresésre:
Külföldi tartózkodás hatása a hazai munkakeresésre

Nehezítette
Könnyítette
Nem befolyásolta

Hogy talált munkát?

Hogyan talált munkát?
Ismerős segítségével

37.5%

Újsághirdetés segítségével

20.0%

Közösségi hálózat segítségével

12.5%

Internetes hirdetés segítségével

2.5%

Fejvadász / munkaerő közvetítő segítségével

2.5%

Cégen belül sikerült külföldi munkalehetőséget találnom
Egyéb
0.0%
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Ha nem talált munkát, mi volt az oka?
Mi volt az oka annak, hogy nem talált munkát?
Munkától, szakmai tevékenységtől távol töltött hosszabb időszak
Nyelvismeret hiánya
Kapcsolatok hiánya
Megfelelő végzettség hiánya
Szakmai tapasztalat hiánya
Nem szerettem volna dolgozni
Egyéb
0.0%

5.0% 10.0%
15.0% 20.0%

Negatív tapasztalatok a külföldi élettel kapcsolatban:
➢ egyedüllét, magány, honvágy;
➢ család, barátok hiánya;
➢ soknyelvűség, nyelvi problémák;
➢ beilleszkedés nehézsége, ismeretlen kulturális szokások;
➢ kiélezett társadalmi egyenlőtlenségek;
➢ „bevándorlónak lenni” érzés, diszkrimináció;
➢ bürokrácia, az ügyintézés nehézsége;
➢ ritka hazautazás;
➢ karrier feladása.
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Pozitív tapasztalat a külföldi élettel kapcsolatban:
➢ nyelvtanulás;
➢ ismeretszerzés, tanulás;
➢ kívülről látni a dolgokat, szélesebb látószög kialakulása;
➢ más értékrend, kultúra megismerése;
➢ szabadság érzése;
➢ kiszámíthatóság, szabályozottság;
➢ elfogadás, tolerancia, segítőkészség;
➢ emberek pozitív hozzáállása;
➢ korrekt munkáltatói hozzáállás;
➢ anyagi szabadság, jólét;
➢ több kulturális, szakmai lehetőség;
➢ szakmai és emberi kapcsolatok fejlődése;
➢ „világpolgár” lét;
➢ kevesebb bürokrácia, kevesebb korrupció.

ÉS nincs vége....
További információkat, ötleteket találsz nők és külföld témában a Nők külföldön
honlapon. :-)

http://www.nokkulfoldon.hu/
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