
 
 
 
 
 
 
 
 

Falussy Béla és Vukovich György 
Az idő mérlegén (1963–1993) 

 
(elektronikus verzió, készült 2006-ban) 

 
 
 
 

A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: 
Falussy Béla és Vukovich György (1996): „Az idő mérlegén 

(1963–1993)” in: Társadalmi riport 1996, Andorka Rudolf, Ko-
losi Tamás, Vukovich György (szerk.). Budapest: TÁRKI,  

Századvég. Pp. 70-103. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ________________________________ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falussy Béla–Harcsa István: Az idő mérlegén (1963–1993) 

AZ IDŐ MÉRLEGÉN (1963-1993) 

Az időmérleg a társadalmat reprezentáló személyek napi időbeosztásáról, 
tevékenységeik összetételéről számot adó társadalomstatisztikai módszer és 
adatgyűjtés. 

Az időmérleggel vizsgálható jelenségek a társadalmi magatartásformák 
részeként értelmezhetőek, éppúgy mint minden olyan csoportszintű megnyil-
vánulás (a demográfia körében vizsgált legtöbb jelenség: a születések, házas-
ságkötések, válások, alkoholizmus, öngyilkosság stb.), amely a társadalmi 
reprodukciót jellemzi. 

E társadalmi magatartásformák – többnyire valamely értékrend és termé-
szetes szükséglethierarchia mezsgyéjén – adott kényszerek és lehetőség kö-
zött alakulnak. Ebben az összefüggésben jelenik meg az emberek mindennapi 
tevékenysége is: szükségállapot vagy szabad gazdálkodás idővel, pénzzel, 
energiával. 

Az időmérleg további fontos adalékkal szolgál 
– a makrogazdasági jelenségek és folyamatok megismeréséhez, különösen 

a nemzetgazdaságban teljesített munkaidő-ráfordítások forrás szerinti 
elemzésekor (a felnőtt népesség és annak fontosabb rétegei, csoportjai ál-
tal az első és második gazdaságban, a magánháztartásokban végzett kü-
lönböző munkatevékenységek mennyiségének és arányainak vizsgálata-
kor), 

– az egyéni, családi és társadalmi szinten zajló reprodukciós folyamatok 
kölcsönhatásainak megértéséhez, 

– társadalmi-gazdasági folyamatok tervezéséhez, amennyiben segít feltárni 
az életkörülményekben, az életvitelt szabályozó feltételrendszerben be-
következett változások hatásait. 

– A Központi Statisztikai Hivatal keretében négy alkalommal készült a 
felnőtt népesség időfelhasználásáról számot adó nemzeti időmérleg-
felvétel: 

– Az első, 1963. évi felvétel során 12 000, 18–60 év közötti felnőttről ké-
szült időmérleg az év tavaszi időszakában 

– A következő felvétel 1976 novemberétől 1977 októberéig, az év vala-
mennyi napjára egyenlően elosztott adatgyűjtéssel folyt az ország 15–69 
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éves népessége körében, amelynek eredményeként 27 600 időmérleg-
megfigyeléssel rendelkeztünk. 

– Az ezt követő időmérleg 1986 márciusától 1987 februárjáig felvett – 
ugyancsak az év valamennyi napjára vonatkozó – adatokra épül. A 15–
79 éves népességből választott minta négyszeri megkérdezésével közel 
40 000 időmérleg-megfigyelés áll rendelkezésre. 

– A legutóbbi felvétel 1993 februárjától áprilisig terjedő időszakban, a 18–
79 éves népességből vett 11 000 fős mintán kérdezett egyszeri időmér-
leg-felvétel, a rendszerváltás már érzékelhető hatásainak vizsgálatára. 

Elemzésünkben e négy időpontban végzett időmérleg-felvételek összeha-
sonlító – a 18–60 éves, nappali tagozaton (képzésben) már nem tanuló népes-
ségre vonatkozó – adatai alapján tekinthetjük át 30 év társadalmi időfelhasz-
nálásnak legfontosabb változásait, a létrejöttükben szerepet játszó néhány 
alapvető körülményei összefüggésben. 

A férfi és női népesség négy időpontra vonatkozó átlagos napi időfel-
használásának összevetéséből indulunk ki (1. sz. táblázat). Ezek az adatok 
tevékenységenként – tevékenységcsoportonként a népességen belül egy főre 
vetített átlagok, a hétköznapokat és pihenőnapokat arányosan képviselő átla-
gos napi 24 órás (1440 perces) keretében. Két kérdéskör – az időfelhasználás 
szerkezetében és a nemek közötti munkamegosztásban bekövetkezett válto-
zások – közelebbi vizsgálatára adnak módot. 

Ezt követően az időfelhasználás heti ritmusában bekövetkezett változáso-
kat tekintjük át: megvizsgáljuk, hogy a 18–60 éves népesség átlagos hétköz-
napjai, szombatjain és vasárnapjain hogyan változott a rendelkezésre álló idő 
mennyisége, és benne a különböző munka- és szabadidős tevékenységek ösz-
szetétele, rangsora, aránya. 

1. AZ IDŐFELHASZNÁLÁS SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI 

Az időfelhasználás szerkezetében bekövetkezett változásoknak a nemzet-
közi tendenciával is egybeeső, általános fő iránya, hogy csökken a kereső-, 
termelőmunkát, a háztartás és család ellátását, valamint a közlekedést magá-
ban foglaló társadalmilag kötött idő, amit hazánkban a mennyiségileg gyara-
podó szabadon felhasznált időn belül a tévénézésre fordított idő fokozott nö-
vekedése, és az egyéb szellemi vagy fizikai aktivitást igénylő szabadidő 
csökkenése kísér. Ez utóbbi tevékenységtípusra fordított idő a fejlett orszá-
gokban általában növekszik. 
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1. sz. táblázat  
A 18–60 ÉVES NÉPESSÉG ÁTLAGOS NAPI IDŐBEOSZTÁSÁNAK ALAKULÁSA, PERC 

  Férfiak Nők 
1963      1977 1986 1993 1963 1977 1986 1993

1. Társadalmilag kötött idő         606 551 541 474 612 593 570 507
1.1. Kereső-, termelőtevékenység

 
         

        
         

         
        

         
         

         
        

         
         

        

450 374 367 296 204 245 230 163
1.1.1. Főfoglalkozás 414 324 292 223 162 201 185 126
1.1.2. Jövedelemkiegészítés 36 50 75 73 42 44 44 37

nem mezőgazdasági
 

6 4 14 4 0 2 8 2
mezőgazdasági 30 46 61 69 42 42 36 35

1.2. Háztartás, család ellátás 96 103 103 116 384 293 285 297
1.2.1. Háztartási munkák 84 89 88 99 336 260 240 252
1.2.2. Gyerekek ellátása

 
12 14 15 17 48 33 45 45

1.3. Közlekedés 60 74 71 62 24 55 55 47
2. Fiziológiai szükségletek 660 659 650 679 672 659 652 689
3. Szabadon felhasznált idő

 
174 230 248 284 156 188 215 245

Összesen 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Tévénézés         24 95 111 159 24 84 101 139
Tévémentes szabadidő         

         
150 135 137 125 132 104 114 106

Tévé a szabadidő %-ában 13,4 41,3 44,8 56,0 15,3 44,7 47,0 56,7
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A négy magyar időmérleg felvételi éve – 1963, 1976/77, 1986/87 és 1993 
– a magyar társadalomban, az emberek életmódjában négy egymástól élesen 
elhatárolható korszakot reprezentál. Az időfelhasználás az egyes felvételek 
között bekövetkezett különböző irányú és intenzitású társadalmi, demográfiai 
és gazdasági hatások eredőit mutatja. 

A két legnagyobb, hasonló nagyságrendű szerkezeti átalakulás meghatá-
rozó primer elmét a kereső-, termelőtevékenységekre, ezen belül is az első 
gazdaságban, főfoglalkozású munkára fordított idő változásaiban találhatjuk, 
amelyek közül az első 1963 és 1977 között, a második 1986 és 1993 között 
következett be. E két periódusban a népesség átlagos napi tevékenységszer-
kezetében az egy főre eső főfoglalkozású munkaidő mennyiségi változása – a 
férfiaknál mindkét időszak során csökkenés – volt a legnagyobb. (Ez idézte 
elő a szerkezetben lezajlott további változásokat is, ezért tekinthetjük primer 
változásnak.) A 2. sz. táblázat két-két felvételi év között az egyes tevékeny-
ségek átlagos napi időráfordításában bekövetkezett arányváltozásokra hívja 
fel a figyelmet. 

Miután a kereső-, termelőtevékenységek – köztük a főfoglalkozású mun-
ka is – a férfi népesség időfelhasználásra hat erőteljesebben (a nőknél a ház-
tartási, családellátó feladatok az időfelhasználás meghatározói), az ebben 
bekövetkezett változások következményei is a férfiaknál mutatnak jellemző 
képet. 1963 és 1977, valamint 1986 és 1993 között a főfoglalkozású munka 
jelentős csökkenésével együtt megfigyelhető – a közbeeső időszaktól eltérő 
irányú – további változás következett be: 
– a második gazdaságban az ipari, szolgáltató jellegű (nem mezőgazdasá-

gi) tevékenységek visszaesését az időigényesebb és kevésbé jövedelme-
ző mezőgazdasági jövedelemkiegészítő munkák növekvő időráfordítás 
kísérte, feltehetően kompenzálta; 

– növekedett a háztartási ellátásában, különösen a gyermeknevelésben 
végzett tevékenységeik ideje; 

– bővült a szabadon felhasználható idő, de ehhez képest jóval nagyobb 
mértékben nőtt a tévénézésre fordított passzív idő, minek következtében 
az aktív szabadidő mennyisége csökkent. (Az időfelhasználás passzív 
irányú eltolódását az is jelzi, hogy az 1986-ról 1993-ra az azonos korosz-
tályhoz tartozó népességben viszonylag állandó fiziológiai 
szükségletkielégítés ideje szokatlan mértékben megemelkedett, nemcsak 
a férfiaknál, de a nőknél is!) 

 73



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falussy Béla–Harcsa István: Az idő mérlegén (1963–1993) 

2. sz. táblázat 
A 18–60 ÉVES NÉPESSÉG ÁTLAGOS NAPI IDŐBEOSZTÁSÁBAN AZ EGYES 
TEVÉKENYSÉGCSOPORTOK ARÁNYVÁLTOZÁSA 

Tevékenység  Férfiak Nők 
 1963–1976      1976–1986 1987–1993 1963–1976 1976–1987 1987–1993
1. Társadalmilag kötött idő       90,9 98,2 87,6 96,9 96,1 88,9

1.1. Kereső-, termelőtevékenység
 

       
      

       
       

       

       
       

      

       
    

       

83,1 98,1 80,6 120,1 93,8 70,9
1.1.1. Főfoglalkozás 78,3 90,1 76,4 124,1 92,0 68,1
1.1.2. Jövedelemkiegészítés 138,9 150,0 97,3 104,8 100,0 84,1

nem mezőgazdasági 66,6 350,0 28,5 – 400,0 25,0
mezőgazdasági 153,3 132,6 113,1 100,0 85,7 97,2

1.2. Háztartás, család ellátás 107,3 100,0 112,6 76,3 97,3 104,2 
1.2.1. Háztartási munkák 105,9 98,9 112,5 77,4 92,3 105,0
1.2.2. Gyerekek ellátása

 
116,7 107,1 113,3 68,7 136,4 100,0

1.3. Közlekedés .. 95,9 87,3 .. 100,0 85,5
2. Fiziológiai szükségletek 99,8 98,6 104,5 98,1 98,9 105,7 
3. Szabadon felhasznált idő

 
132,2 107,8 114,5 120,5 114,4 113,4

Tévénézés 395,8 116,8 143,2 350,0 120,2 137,6
Tévémentes szabadidő 90,0 101,5 91,2 78,8 109,6 93,0
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Az 1977-1986 közötti időszakban, amikor a jövedelemszerzésre fordított 
idő egésze megközelítőleg változatlan maradt, a főfoglalkozású munkaidő 
csökkentésével felszabadult időt nagyrészt az anyagi kényszerből fakadó, de 
önként vállalt jövedelemkiegészítés ideje töltötte ki, jövedelmezőbb tevé-
kenységek kerültek előtérbe. Az ekkor vállalt jelentős többletmunka mellett 
azonban az aktív kereső férfiak jelentős hányada lemondott a napi, heti, éves 
ritmusban a rekreációhoz feltétlen szükséges időről is, ami feltehetően hozzá-
járulhatott ezen időszak rendkívüli mértékben romló férfihalandóságához, 
egészségkárosodásához is. Ugyanakkor a második gazdaságban sikeresen 
részt vevő, szellemi és anyagi tőkét gyűjtött fiatal és középgenerációs férfi 
népesség egy része magja lehetett a rendszerváltást követő önálló vállalkozó-
vá váló új társadalmi rétegnek. 

A női népességnél kevésbé különíthető el az első és harmadik időszak a 
másodikétól. A három periódusban egymást követően zömmel egyirányú 
folyamatok zajlanak az időfelhasználás átrendeződésében 1977-et követően, 
– a kereső-, termelőtevékenységekre fordított főfoglalkozású és jövede-

lemkiegészítő idejük egyaránt csökken,  
– a háztartás, a család ellátására fordított idejük 1977 és 1986 között a ko-

rábbiakhoz képest kevésbé csökken, az utóbbi időszakban viszont nem 
kis mértékben növekszik is; 

– szabadon rendelkezésre álló idejük felhasználásában azonban hasonlóak 
a férfiakhoz: a tévénézésre fordított idejük az első és harmadik időszak-
ban növekszik intenzíven, miközben aktív szabadidejük csökken. 

1.1. A kereső-, termelőtevékenységek 

A kereső-. termelőtevékenységek nemek szerint vizsgált egy főre eső válto-
zásait célszerű összevetni mindhárom periódusban azok nemzetgazdasági 
hatásával (a népességszámmal felszorzott mennyiséggel, ennek nemek közöt-
ti megoszlásával), az első és a második gazdaságban végzett időráfordítások 
egymáshoz viszonyított alakulásával: 
– 1963 és 1977 között a férfiak egy főre jutó főkereső idejének a csökke-

nését a nők kereső idejének növekedése kísérte, de a két ellentétes hatás 
– a munkaidő-csökkentés és a nők gazdasági aktivitásának növekedése – 
következtében a nemzetgazdaságban teljesített összmunkaidő változatlan 
szinten maradt (1-2. sz. ábra); ebben az időszakban a mezőgazdasági 
jövedelemkiegészítés jelentős kiterjedése tapasztalható, elsősorban a 
háztáji gazdaságokban; 
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– 1977 és 1986 között a kereső-, termelőmunkára fordított egy főre jutó 
idő egészében alig változott, összetételében azonban átalakult azáltal, 
hogy a további munkaidő-csökkentéssel felszabadult idő jelentős része a 
második gazdaságba, ezen belül is a jövedelmezőbb, számos kedvez-
ménnyel (adómentesség, hitelek stb.) ösztönzött nem mezőgazdasági jö-
vedelemkiegészítő tevékenységekbe áramlott át. Az első gazdaságban 
egy főre vetített egyéni és a makrogazdasági szinten egyaránt csökkenő 
munkaidő mellett, részben más okokból is még folytatódott – korábban 
lassúbb ütemben – a GDP növekedése (3. sz. táblázat); 

– 1987-ről 1993-ra viszont együtt csökkent – mindkét nemet érintve – a 
munkanélküliségből eredő főkereső tevékenység, valamint főként az ipa-
ri és szolgáltató jövedelemkiegészítés egy főre jutó, és a nemzetgazdaság 
egészében realizált ideje. Mindez együtt járt a versenyképtelenné váló ál-
lami nagyüzemek csökkenésével, a GDP 1977. évi szintre történő visz-
szaesésével, másrészt viszont a vállalkozói szféra előretörésével. 

1. sz. ábra 
EGY 18–60 ÉVES FÉRFIRA ÉS NŐRE JUTÓ FŐFOGLALKOZÁSÚ 
MUNKAIDŐ 
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2. sz. ábra 
A 18–60 ÉVES NÉPESSÉG ELSŐ GAZDASÁGBAN TELJESÍTETT 
MUNKAIDEJE 
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Az aktív kereső népesség munkával töltött idejét, főfoglalkozású munká-
juk jövedelmezőségének alakulását a képzettség szerinti összetétel, a szelle-
mi-fizikai arány változása mellett az ágazati hovatartozás és a magánszektor-
ban való részvétel is befolyásolták: 

3. sz. táblázat 
AZ AKTÍV KERESŐK MEGOSZLÁSA ÁGAZATOK ÉS SZEKTOR 
SZERINT 

Az aktív keresők csoportjai Százalék 
 1963 1977 1987 1993 
Mezőgazdaság 34,0 20,3 19,3 9,1 
Ipar, építőipar 35,9 42,9 38,2 33,8 
Szolgáltatás, kereskedelem, egyéb 30,1 36,8 42,5 57,1 
Önálló (kisiparos, kereskedő, vállalkozó) 4,4 4,2 5,4 14,3 
Forrás: Statisztikai évkönyv 
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A gazdaság teljesítményének különböző módon mért csökkenése az el-
múlt tíz év folyamán a munkaidő mennyiségének oldaláról nézve jórészt arra 
vezethető vissza, hogy 
– kezdett elviselhetetlenné válni az aktív keresők és az általuk eltartott, 

illetve segélyezett népesség aránya, 
– a munkaórák nemzetgazdasági szintű csökkenését nem ellensúlyozta a 

termelés műszaki fejlesztése, 
– a munkahelyteremtés fokozódó költségei, a belföldi piac beszűkülése 

következtében egyre jobban elmaradt a – rossz hatékonyság miatt és 
egyéb okból – tömegesen felszámolt munkahelyek pótlása. 

Az ekkor kialakult és erősen terjedő tartós munkanélküliséggel nemcsak a 
termelésből kivont eszközök, de a munkavégzés emberi készségei is folyama-
tosan veszítettek eszmei értékükből. 

1.2. A háztartás és a család ellátása 

Az 1963 és 1977 közötti időszak számos ellentmondásainak egyike az, hogy 
az olcsó női munkaerőt foglalkoztató könnyűipari, kiskereskedelmi, szolgál-
tatói ágazatok fejlesztését a női munkaerő-tartalék felszívásával lehetett csak 
megvalósítani. Az egykeresős családok romló megélhetési viszonyai 
kényszerítették ki a többnyire csak a háztartás megszervezésére, ellátására 
felkészült nők fokozott ütemű, tömeges munkavállalását, minek következté-
ben a háztartás ellátására, gyermeknevelésre eleve kevesebb idejük jutott. Az 
így kialakult helyzet ellensúlyozására, a feszültéségek oldására került beveze-
tésre a gyes (1967), a gyermekápolási táppénz (1976). 

A nők keresetével megnövelt életszínvonal tette lehetővé azoknak az ek-
kor már tömegesen és megvásárolható áron kínált eszközöknek a beszerzését, 
amellyel a háztartási munkák egy részének az ideje jelentősen csökkenthető 
volt: a mosógép és centrifuga elterjedése mindenképpen szerepet játszott a 
nők mosásra fordított idejének csökkenésében (ami 30%-os volt: egy átlagos 
napon 72-ről 50 percre mérséklődött); a porszívó megjelenésével pedig a fér-
fiak feltehetőleg átvállalták a takarítás egy részét (a nők takarításra fordított 
ideje épp annyival csökkent, amennyivel a férfiak többet fordították rá). 

Ezen idő alatt javult a települések alapvető infrastruktúrája, közműellá-
tottsága (vezetékes víz-, gázbevezetések), javult az áruellátás. Ezek hatásait 
tükrözi a fűtésre és vízhordásra fordított idő felére-negyedére csökkenése (a 
férfiak 24-ről 12 percre, a nőknél ugyancsak 24-ről 6 percre), a vásárlásra 
fordított idő 30%-os csökkenése. 
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4. sz. táblázat 
A 18–60 ÉVES NÉPESSÉG ÁTLAGOS NAPI IDŐBEOSZTÁSÁBAN A HÁZTARTÁSI MUNKÁKRA 
FORDÍTOTT IDŐ VÁLTOZÁSAI NEMEK SZERINT, PERC 

Tevékenység  Férfiak Nők 
1963 1977 1986 1993 1963 1977 1986 1993

1. Főzés         6 10 9 11 108 93 80 85
2. Takarítás         

        
         

         
         

6 10 8 11 78 73 70 75
3. Mosás, vasalás, varrás 

 
0 2 1 3 72 50 47 46 

4. Vásárlás 12 8 9 12 30 20 19 20
5. Fűtés, vízhordás 24 12 11 12 24 6 5 4
6. Lakóház, udvar karbantar-

tása, javítások, építkezés 18 38 32 30 6 11 5 7 
7. Egyéb (segítő munka, 

ügyintézés, szolgáltatások, 
temető-, templomlátogatás) 18 30 23 23 28 20 17 19

Háztartási munkák együtt 84 110 93 102 336 273 243 256
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A férfiak felszabadult munkaidejük egy részében – a keresetek kiegészíté-
se mellett – a korábbinál nagyobb részt tudtak vállalni a háztartás teendőinek 
ellátásából. Mindezek együttes hatásaként a nők háztartásra fordított összes 
munkaideje egyedül ebben a periódusban csökkent lényegesen (több mint 
20%-kal). Az 1976 és 1987 közötti további mérsékelt csökkenés hátterében a 
jövedelemkiegészítő tevékenységek megnövekedett szerepe és néhány, felte-
hetően főként a főzési időt csökkentő szolgáltatás (konzerv, mélyhűtött, kon-
zerváruk) terjedése állott. 1993-ra azonban a reáljövedelmek csökkenésével, 
a jövedelemszerzés lehetőségeinek beszűkülésével újból a kiadások megtaka-
rítására helyeződött át a hangsúly a háztartások túlélési-gazdálkodási straté-
giájában. Ez pedig nyilvánvalóan a háztartásra fordított idő növekedésével 
járt.  

1.3. A szabadidő felhasználása 

A szabadidő jelentőségének megítélése a szakmai irodalomban nem egy-
séges. A magunk részéről úgy véljük, hogy az aktív szabadidős tevékenysé-
geknek döntő szerepe van 
– számos nélkülözhetetlen készség, képesség kialakításában, ébrentartásá-

ban, fejlesztésében, 
– a szellemi és fizikai erőnlét biztosításában, 
– a legtöbb foglalkozás monotóniájának, egyirányú igénybevételének 

kompenzálásában 
– az alkalmazkodó képesség, kreativitás, nyitottság fenntartásában. 

A társadalom jelenlegi helyzetét, az interperszonális kapcsolatok válságát 
jelzi, ahogy az összes szabad időn belül egyre élesebben különül el a tévéné-
zés ideje, az utóbbi időben ennek már döntő hányadát kötve le. 

A megfigyelt változási periódusok közül a szabadidő felhasználása is – a 
munkatevékenységekhez hasonlóan – az első, 1963 és 1977 közötti, valamint 
a harmadik, 1986 és 1993 közötti időszakokban mutat olyan rokon vonást, 
amelytől az 1977 és 1986 közötti második periódus lényegesen, ellentétes 
irányban tér el. 
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5. sz. táblázat 
A 18–60 ÉVES NÉPESSÉG ÁTLAGOS NAPI IDŐBEOSZTÁSÁBAN A SZABADON FELHASZNÁLT IDŐ 
VÁLTOZÁSAI NEMEK SZERINT, PERC 

Tevékenység  Férfiak Nők 
 1963      1977 1986 1993 1963 1977 1986 1993
1. Olvasás, tanulás         54 47 50 34 30 26 39 32
2. Rádió, magnó, lemez hallgatása

 
         

        
         

        

         

        

24 8 6 6 18 3 2 3
3. Tévénézés 24 95 111 159 24 84 101 139
4. Kulturális és sportrendezvények

 
6 6 5 3 6 3 3 2

5. Társas szabadidő 54 58 56 59 48 39 42 44
6. Séta, kirándulás, sport 6 13 12 15 6 10 6 8 
7. Egyéb kedvtelések 6 7 3 5 24 22 19 13
Szabadon végzett tevékenységek 

együtt 174 234 243 281 156 187 212 241
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– amíg az 1. és 3. periódusokban csökkent az olvasásra, tanulásra fordított 
idő, addig a 2. periódusban nőtt 

– a tévézés ideje az 1. és 3. periódusban jóval nagyobb arányban (és meny-
nyiségben) nőtt, mint a 2-ban 

– az előzőekkel szemben pozitív változás a fizikai rekreációra fordított 
időben következett be 

– amely az 1. és 3. periódusban növekedett és a 2. periódusban csökkent. 
A kulturális intézményes látogatására fordított idő a 30 év alatt felére-

harmadára esett, a csökkenés legnagyobb mértéke 1986-1993 között követ-
kezett be, úgy akár csak az „egyéb kedvtelések” mögött meghúzódó női ké-
zimunka idejében. 

2. AZ ELSŐ GAZDASÁG KERETÉBEN VÉGZETT 
FŐFOGLALKOZÁSÚ MUNKAIDŐ MENNYISÉGÉT 
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK: AZ AKTÍV KERESŐKRE 
HÁRULÓ TERHEK NÖVEKEDÉSE 

A három évtized során a társadalom gazdaságilag legaktívabb, 18–60 
éves korosztályában az időfelhasználás jellegét és lehetőségeit leginkább 
meghatározó változások éppen a – megélhetés alapját képező – főfoglalkozás 
keretében végzett munkaidő mennyiségében következett be. A már ismert 
adatokból könnyen kiszámítható, hogy a 18–60 éves férfiak egy főre jutó 
főfoglalkozású munkaideje 1963 és 1993 között 46%-kal (414-ről 223 perc-
re), a nőké – a kezdetben fokozódó gazdasági aktivitásukból eredő növeke-
dést követően – 1977 és 1993 között 37%-kal (201-ről 126 percre) csökkent. 

E rendkívül nagymértékű változások egyes foglalkoztatáspolitikai, szoci-
álpolitikai intézkedésekre, valamint a munkaidő szabályozásának és kihasz-
nálásának tényezőire vezethetők vissza. A 18–60 éves férfiak és nők egy főre 
jutó főfoglalkozású munkaidejében az alábbi hatások különíthetők el: 
– a foglalkoztatáspolitika hatásaként: az aktív keresők népességen belüli 

aránya (a teljes körű foglalkoztatásra való törekvéstől a munkanélkülisé-
gig), 

– a szociálpolitika hatásaként: gyermekápolási táppénz, gyes, gyed beve-
zetésével ezek aránya, 

– a munkaidő-szabályozás hatásaként: a munkanapok aránya, a hét (hó-
nap, év) napjain belül (a munkaidő-szabályozás, fizetett ünnepek), és a 
napi munkaidő hossza, 
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– a munkaidő kihasználásából eredően: a munkanapokon nem dolgozók 
aránya (táppénzen és szabadságon töltött napok száma). 

Az 1990-nel lezáruló korszakot a foglalkoztatáspolitikában a teljes fog-
lalkoztatottságra való törekvés, a női munkaerő-tartalék felszámolása jelle-
mezte, amelyre hirtelen következett a piacgazdaságra való áttéréssel töme-
gessé váló munkanélküliség. (E tekintetben a legmegrázóbb időszak éppen 
1993 volt.) Ennek megfelelően változott a népesség gazdasági aktivitás sze-
rinti összetétele: a 80-as évek végére a nők foglalkoztatottsága már a férfia-
kéval közel azonos volt. A munkavállalási korú népességben 
 az aktív kereső nők aránya 
 1963-ban 55%, 
 1977-ben 73% + 10% gyes, 
 1986-ban 81% + 9%  gyes, 
 1993-ban 62% + 10% gyes, és mellettük 11% munkanélküli, 

az aktív kereső férfiak aránya 
 1963-ban és 1977-ben: 91-92%, 
 1986-ban 88% 
 1993-ban 69% és 14% munkanélküli. 

A gazdaságilag aktív népesség arányváltozását jól mutatja az alábbi tábla, 
amelyben az átlagos napon főfoglalkozású munkát végző teljes 18–60 éves és 
benne az aktív kereső népesség arányainak különbsége látható. 

6. sz. táblázat 
ÁTLAGOS NAPON FŐFOGLALKOZÁSÚ MUNKÁT VÉGZŐ 18–60 
ÉVES, ÉS EZEN BELÜL AZ AKTÍV KERESŐ FÉRFIAK ÉS NŐK 
ARÁNYA 

Év Férfi Nő 
 18–60 éves aktív kere-

ső 
különbség 18–60 éves aktív kere-

ső 
különbség 

1963 79,2 81,6 2,4 34,8 70,0 35,2 
1977 65,2 67,9 2,7 44,0 58,5 14,5 
1986 60,6 65,3 4,7 41,7 60,0 18,3 
1993 44,9 64,7 19,8 28,2 66,2 38,0 

 
A munkaidő szabályozás következtében csökkent az aktív keresők napi, 

heti és éves munkarend szerint teljesíthető ideje: 1963-ban 6 napos munka-
idő, heti 48 óra, 1976-ban kéthetenkénti szabad szombat, heti 44 óra, 1986-
ban 5 napos munkahét, heti 40 óra. Emellett növekedett a szabadságon tölthe-
tő napok száma is. 
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Az egy főre jutó főfoglalkozású munkaidő, a gazdaság egészében pedig a 
főfoglalkozású munkaórák száma függ a népesség korstruktúrájától és egés-
zségi állapotától is. 

1977-ben a Ratkó-korszak gyermekei munkavállalási korba léptek, így a 
korábbiakhoz képest számszerűen is jelentősen nőtt az aktív korú népesség 
(többek között ez indokolta éppen ebben az időszakban a munkaidő jelentő-
sebb csökkentését és a gyes bevezetését). A munkavállalási korú középgene-
ráció – főként férfiak – növekvő halandóságával, romló egészségi állapotával 
egy időben növekedett az aktív keresőtevékenységgel végleg vagy időlegesen 
felhagyó rokkantnyugdíjasok száma. Arányuk a munkavállalási korúak kö-
zött 1977-ben 4,5%, 1986-ban 6,8%, 1993-ban 7,1% volt. 1963-at követően 
nőtt az aktív keresők táppénzes állományban töltött egész napos munkaidő-
kieséseinek a száma is. Mindehhez hozzájárultak azonban a rokkantosítási 
rendszer és a táppénzszabályozás anomáliái, ellentmondásai is. A négy idő-
pont éves munkaidőalapjának és felhasználásának fő változásait táblázatban 
foglaltuk össze (7. sz. táblázat). 

 84



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falussy Béla–Harcsa István: Az idő mérlegén (1963–1993) 

7. sz. táblázat 
AZ ÉV NAPJAINAK MEGOSZLÁSA TELJESÍTETT MUNKANAPOK, A 
MUNKARENDET CSÖKKENTŐ NAPOK ÉS AZ EGÉSZ NAPOS 
MUNKAIDŐ-KIESÉSEK SZERINT AZ IDŐMÉRLEG-FELVÉTELEK 
ÉVEIBEN 

 1963 1977 1987 1993 
A év le nem dolgozott napjainak ösz-

szetétele: 
    

1. Munkarendet csökkentő napok     
1.1. heti pihenőnap 53 79 106 106 
1.2. fizetett ünnepnapok száma 12 10 8 9 
2. Egész napos munkaidő-kiesés, nap     
2.1. táppénz 14 16 17 17 
a teljesíthető napok %-ában 4,6 5,7 6,5 6,6 
2.2. szabadság 12 18 21 24 
2.3. egyéb 4 4 4 4 
Összesen 95 127 156 160 
Az év napjai 365 365 365 365 
Munkarendet csökkentő napok 65 89 114 115 
Munkarend szerint teljesíthető      
munkanapok száma 300 276 251 250 
aránya, % 82 76 69 68 
Egész napos munkaidő-kiesés 30 38 42 45 
Egész napos munkaidő kiesés a telje-

síthető napok %-ában 10 14 17 18 
Teljesített munkanapok száma 270 238 209 205 
Teljesített munkanapok* aránya az év 
napjain belül, % 74 65 57 56 
Kéthetes ciklusban csak a heti pihenő-

napokkal csökkentett napok ará-
nya, % 86 79 71 71 

 (12) (11) (10) (10) 
 + 2 nap + 3 nap + 4 nap + 4 nap 
*A munkarenden kívül teljesített munkanapok nélkül 
 

A ledolgozott napokon teljesített napi munkaidő hossza jelentősebben 
csak a férfiaknál, 1963-ról 1977-re változott – ekkor csökkenés következett 
be –, majd a főfoglalkozású munka megnövekedett súlya következtében 
1986-ról 1993-ra némiképp növekedett. 
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8. sz. táblázat 
ÁTLAGOS NAPON FŐFOGLALKOZÁSÚ MUNKÁT VÉGZŐ 18–60 
ÉVES (AKTÍV KERESŐ) FÉRFIAK ÉS NŐK IDŐRÁFORDÍTÁSA 

Év Férfi Nő 
1963 523 466 
1977 498 460 
1986 482 446 
1993 499 452 

 
Főfoglalkozású munkát a vizsgált korcsoporton belül alapvetően az aktív 

keresők végeznek. Milyen többlet információhoz jutunk, ha a teljes népesség-
re vetítve is vizsgáljuk a főfoglalkozású munkaidő mennyiségét? A gazdasá-
gilag legaktívabb 18–60 éves korosztály és az intézményes gazdaságban 
ténylegesen részt vevő aktív keresők egy főre vetített munkaidejének eltéré-
séből az aktív keresők teherviselésének mértékére következtethetünk. A18–
60 éves népesség teljes foglalkoztatottsága esetén az átlagos napi időbeosz-
tásban („A” táblatípus adata) a főfoglalkozású munkára fordított idejük azo-
nos lenne az aktív keresőkével. A teljes 18–60 éves népesség és aktív keresők 
főfoglalkozású munkaidejének hányadosa minél alacsonyabb (kevesebb 1,0-
nél), annál nagyobb fokú az egy aktív keresőre jutó, a foglalkoztatottság 
csökkenéséből adódó többletteher, amely a rendszerváltást követő időszakot 
jellemzi: 

9. sz. táblázat 
A FŐFOGLALKOZÁSÚ MUNKAIDŐ VÁLTOZÁSA A 18–60 ÉVES, 
VALAMINT AZ AKTÍV KERESŐ FÉRFIAK ÉS NŐK NAPI ÁTLAGOS 
IDŐBEOSZTÁSÁBAN, ÁTLAGOS NAP, PERC 

Év 18–60 éves Aktív kere-
ső 

18–60 
éves/aktív 

kereső 

18–60 éves Aktív kere-
ső 

18–60 
éves/aktív 

kereső 
 férfi nő 

1963 414 426 0,97 162 324 0,50 
1977 324 341 0,95 202 269 0,75 
1986 292 315 0,93 185 268 0,69 
1993 223 323 0,69 126 299 0,42 

 
Az aktív keresők főfoglalkozású munkavégzése jelenti a társadalom 

anyagi reprodukciójának és az egyén, a család megélhetésének alapját. A 18–
60 éves férfi népesség fajlagos munkaidő-ráfordítása legnagyobb mértékben 
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1963 és 1977 között csökkent, amelynek hátterében az első munkaidő-
csökkentés állt, 1977 és 1986 között a további munkaidő-csökkentés követ-
keztében kisebb mértékben tovább mérséklődött az egyéni munkaidő-
ráfordítás, majd 1986 és 1993 között újabb meredek csökkenést idézett elő a 
munkanélküliség. A 18–60 éves nők egy főre jutó főfoglalkozású keresőtevé-
kenységének a férfiakhoz képest minden időpontban kevesebb ideje részben 
alacsonyabb nyugdíjkorhatárukkal, részben az aktív kereső nők gyakoribb 
egész napos munkaidő-kiesésével függ össze. 1963 után ez az átlagos időrá-
fordítás a női munkaerő-tartalék felszívásával, az aktív kereső nők létszám-
növekedésével először jelentősen növekedett, ezt követően pedig a férfiaké-
hoz hasonló módon csökkent. 

Az aktív keresők főfoglalkozású munkaidejének jelenős, átlagos napi 
mérsékeléséhez az első munkaidő-csökkenés vezette, amelynek nem várt 
mértékéről az 1963. és 1977. évi időmérlegek tanúskodnak. Ez az egyének 
oldaláról megélt látványos munkaidő-csökkenés azonban alig volt érzékelhe-
tő makroszinten, a nemzetgazdaság egészében: a munkaidő-csökkenés által 
kieső munkaórákat a megnövekedett, főként női aktív kereső létszám ellensú-
lyozta. (Ezen időszak alatt a 18–60 éves népesség száma is 7%-kal emelke-
dett). Változott azonban az első gazdaságban teljesített munkaidő nemek kö-
zötti aránya: a korábbi 70%-ról 60-ra csökkent a férfiak, 30-ról 40%-ra nőtt a 
nők munkaóráinak aránya. A gazdaság szerkezete is ennek megfelelően ala-
kult át: csökkent a mezőgazdaságban, és jelentősen nőtt az iparban, különö-
sen pedig zömmel nőket foglalkoztató könnyűiparban és a szolgáltatásokban 
dolgozók aránya. 

3. A TÁRSADALMI ÖSSZMUNKAIDŐ MEGOSZLÁSA 
MUNKATÍPUSOK ÉS NEMEK KÖZÖTT 

Az egy főre jutó napi összes (kereső-termelő, valamint háztartás- és családel-
látó) munkaidő és a népességszám alapján meghatározható a vizsgált népes-
ség heti munkaóráinak a száma (10. sz. táblázat). 

A heti munkaidő mennyiségi és szerkezeti változásainak vizsgálata teszi 
láthatóvá, hogy az időmérleggel mért személyi szintű munkateljesítmények 
hogyan, miképpen épülnek be a társadalom anyagi reprodukciójába. A mak-
roszinten teljesített munkaórák összetétele ad választ többek között két olyan 
lényeges kérdésre is, mint az, hogy 
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– miként változik a társadalmi reprodukcióban az egyes munkatípusok 
(jövedelemforrások) súlya, 

– mik a viszonylag állandó és változó jegyei a nemek közötti munkameg-
osztásnak. 

A kereső-, termelő tevékenység pénzben vagy természetben megjelenő 
jövedelmet termel, a háztartás és család ellátására fordított idő pedig közvet-
lenül elégít ki szükségleteket, a háztartási munkaidő-ráfordítások változó ré-
sze éppen a kiadások megtakarítását is szolgálja. A kereső-, termelőmunka 
idejének (1963 és 1986 között) és/vagy az abból származó jövedelemnek a 
növekedésével csökken a háztartásra fordított idő. A magas (1963-ban) és 
növekvő (1986-ról 1993-ra) háztartási munkaidő alacsony, illetve romló élet-
színvonal velejárója. 

Az összes – munkára fordított – társadalmi idő 1963 és 1986 között csu-
pán mérsékelten csökkent, majd 1993-ra számottevően (az 1986. évi 86%-
ára) esett vissza (3. sz. ábra). A korábbi időszakot az összmunkaidőn belül a 
kereső-termelő munka magasabb (60% körüli) és a háztartási teendők alacso-
nyabb (40%-os) időaránya jellemezte. 1993-ra azonban a jelentősen lecsök-
kent összmunkaidőben a mennyiségileg is növekvő háztartási munkák aránya 
úgy megemelkedett, hogy megközelítette a kereső-termelő tevékenységekét. 
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10. sz. táblázat 
A 18–60 ÉVES NÉPESSÉG HETI KERESŐ-, TERMELŐ ÉS HÁZTARTÁSI-, CSALÁDELLÁTÓ 
MUNKAIDEJÉNEK SZERKEZETE, NEMEK SZERINT, MILLIÓ ÓRA* 

A 18–60 éves népesség heti munkaideje, millió óra 

1. Kereső-, termelőtevékenység 

1.2. Jövedelemkiegészítés 

 
18–60 éves 
népesség 

száma  
(1000 fő) 

Össze-
sen (kereső-, 

termelőmunka 
+ háztartás, 

család) együtt 1.1. főfoglalkozá-
sú munka együtt nem mg-i  

jövkieg. 
mg-i 

jövkieg.s 

2. Ház-
tartás és 
család 
ellátása 

1963 
Férfi         

         
         

2779,8 177,2 145,9 134,4 11,6 1,9 9,7 31,3
Nő 299,8 205,3 71,3 56,6 14,7 0 14,7 134,0
Együtt 5771,6 382,5 217,2 190,9 26,3 1,9 24,4 165,3

1977 
Férfi         

         
         

3041,5 169,2 132,7 115,0 17,7 1,4 16,3 36,5
Nő 3136,4 197,2 90,0 73,9 16,1 0,7 15,4 107,2
Együtt 6177,9 366,4 222,7 188,9 33,8 2,1 31,7 143,7
*(a népesség és a napi átlagos időfelhasználás – „A” táblatípus – adatai alapján számított értékek) 
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Falussy Béla–Harcsa István: Az idő mérlegén (1963–1993) 
A 18–60 ÉVES NÉPESSÉG HETI KERESŐ-, TERMELŐ ÉS HÁZTARTÁSI-, CSALÁDELLÁTÓ 
MUNKAIDEJÉNEK SZERKEZETE, NEMEK SZERINT, MILLIÓ ÓRA* 

10. sz. táblázat folytatása 
 

1986 
Férfi         

         
         

3009,7 165,1 128,9 102,6 26,3 4,9 21,4 36,2
Nő 3090,1 185,3 82,6 66,7 15,9 2,9 13,0 102,7
Együtt 6099,8 350,4 211,5 169,3 42,2 7,8 34,4 138,9

1993 
Férfi         

         
         

2927,4 140,8 101,2 76,2 25,0 1,4 23,6 39,6
Nő 3019,0 162,0 57,4 44,4 13,0 0,7 12,3 104,6
Együtt 5946,4 302,8 158,6 120,6 38,0 2,1 35,9 144,2
*(a népesség és a napi átlagos időfelhasználás – „A” táblatípus – adatai alapján számított értékek) 
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Falussy Béla–Harcsa István: Az idő mérlegén (1963–1993) 

3. sz. ábra 
AZ ÖSSZES MUNKAÓRA, A KERESŐ, TERMELŐ- ÉS 
CSALÁDELLÁTÓ MUNKA 
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összes munkaóra kereső, termelőmunka háztartás, család ellátása
 

Az összmunkaidő mennyiségi és szerkezeti változásai, valamint az egyes 
munkatípusokban jelentős férfi-nő különbségek ellenére a férfiak és nők által 
végzett munka idejének aránya mind a négy időszakban azonos: a férfiak 
46%-ban, a nők 54%-ban részesednek. (A 18–60 éves népességben a férfi-nő 
arány 1963-ban 48-52%, 1977-től 49-51%). 

A nők meglehetősen kiteljesedett gazdasági aktivitása mellett lényegében 
fennmaradt a hagyományos szerepkörök szerinti munkamegosztás a nemek 
között. A munkaerőpiacon előnyösebb helyzetű férfiak alaptevékenysége a 
kereső-, termelőmunka, amit a háztartásban végzett munkával –, a nőké a 
háztartás, a család ellátása maradt, amit kisebb mennyiségű kereső-termelő 
munkával egészítenek ki. 

A kereső, termelő munkaidő mennyiségében a nemek közötti aránykü-
lönbség 1963-ban volt a legmagasabb, 1977-ben volt a legalacsonyabb (60% 
férfi és 40% női munka). Ezt követően 1993-ra a mennyiségileg erősen le-
csökkent kereső-termelő munkaidőben újból megnövekedett a férfiak által 
végzett, jövedelmezőbb munka idejének hányada (64%, megközelítve az 
1963. évi 67%-ot) (4/a-b. sz. ábra). 
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4. sz. ábra 
A 18–60 ÉVES NÉPESSÉG KERESŐ, TERMELŐ HETI 
MUNKAIDEJÉBEN 
4/a. sz. ábra 

A férfiak és nők által teljesített munkaidő 
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4/b. sz. ábra  
A férfi és női munkavégzés aránya 
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Falussy Béla–Harcsa István: Az idő mérlegén (1963–1993) 

A háztartás ellátásában fordított és nagyobb az aránykülönbség, mint a 
kereső-termelő munkaidőben (5/a-b. sz. ábra). A nők aránya a háztartási, csa-
ládellátó munkaidő egészében az 1963 és 1993 között 81%-ról 73%-ra csök-
kent, míg a férfiaké 19%-ról 27-ra nőtt. 

E folyamat hátterében éppúgy megtaláljuk az urbanizáltabb életviszonyo-
kat, a magasabb végzettségű rétegek aránynövekedését, a többségében férfiak 
által végzett munkanemek (javítás, karbantartás, építkezés stb.) előtérbe kerü-
lését, mint a kereső munkavégzésből kiszorult férfiak (munkanélküliek, rok-
kantak) tevékenységkörének áthelyeződését. 

5. sz. ábra 
A 18–60 ÉVES NÉPESSÉG HÁZTARTÁS- ÉS CSALÁDELLÁTÓ HETI 
MUNKAIDEJÉBEN 

5/a. sz. ábra 
A férfiak és nők által teljesített munkaidő 
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5/b. sz. ábra 
A férfi és női munkavégzés aránya 
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A 6/a. ábrán az alaptevékenységek – a férfiak kereső-termelő és a nők 

háztartás-családellátó – munkaidejének, a 6/b. ábrán pedig a férfiak és nők 
kiegészítő tevékenységeinek alakulását látjuk. 

1993 előtt mindhárom időpontban a kereső-termelő munkák ideje – a fér-
fiak alaptevékenységeként éppúgy, mint a nők kiegészítő tevékenységeként – 
lényegesen több volt, mint a háztartás-családellátó munkára fordított társa-
dalmi idő. A nők főfoglalkozású kereső ideje 1977-ben még csaknem kétsze-
rese volt a férfiak háztartási időráfordításának. 1993-ra a női háztartás-
családellátó munkák ideje már meghaladta a férfiak kereső-termelő munka-
idejét, a férfiak háztartásban végzett munkája viszont megközelített a nők 
főfoglalkozású munkaidejét. A társadalmi összmunkaidőn belül – 1986 után 
– a jövedelemszerző munka lehetőségeinek csökkenésével így került mindin-
kább előtérbe, kapott egyre nagyobb hangsúlyt a háztartások gazdálkodási 
stratégiájában egy passzívabb, kiadásmegtakarító jelleg. 
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Falussy Béla–Harcsa István: Az idő mérlegén (1963–1993) 

6. sz. ábra 
A 18–60 ÉVES FÉRFIAK ÉS NŐK TÁRSADALMI ALAPTEVÉKENY-
SÉGEIBŐL ÉS MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ 
HETI MUNKAÓRÁK VÁLTOZÁSAINAK EGYBEVETÉSE 
6/a. sz. ábra 

Társadalmi alaptevékenységek: férfiak kereső, termelő, nők háztartásellátó 
munkaideje 
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6/b. sz. ábra 
Kiegészítő tevékenységek: férfiak háztartásellátó, nők főfoglalkozású munkaideje 
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A kereső-termelő tevékenységen belül a jövedelemkiegészítő (vagy jöve-
delempótló) munkák 1963 óta növekvő aránya (1993-ban már az összes kere-
ső, termelő munkaidő egynegyede!) jelzi. hogy az aktív keresők főfoglalko-
zású munkából származó jövedelme egyre kevésbé biztosítja a családok in-
dokolt színvonalú létfeltételeit (a lakáshoz jutást, a ruházkodást, a szükséges 
eszközök beszerzését, a nyaralást, újabban a gyermekek taníttatását, megfele-
lő élelmezést, elemi kulturális igények kielégítését) (7. sz. ábra). 

7. sz. ábra 
A FŐFOGLALKOZÁS ÉS JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS ARÁNYA A 
KERESŐ-, TERMELŐTEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT IDŐBEN 
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Jövedelmezőség szempontjából döntő a munka mezőgazdasági vagy ipa-

ri-szolgáltató jellege. Jellemző, hogy a sok időt és beruházást igénylő, kevés 
és bizonytalan jövedelmet biztosító mezőgazdasági tevékenység 1963 óta – 
bár csökkenő mértekben, de – folyamatosan nő, 1986 kivételével aránya az 
összes jövedelemkiegészítő munkavégzés idejében 94% körüli (8/a. sz. ábra). 
Egyedül 1986-ban volt kiugróan magas a jövedelmezőbb nem mezőgazdasági 
(ipari-szolgáltató) jellegű tevékenységek időráfordítása és aránya (az összes 
jövedelemkiegészítő munkaidő közel 1/5-e). 
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Falussy Béla–Harcsa István: Az idő mérlegén (1963–1993) 

8. sz. ábra 
A 18–60 ÉVES NÉPESSÉG JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTŐ MUNKÁKRA 
FORDÍTOTT HETI MUNKAIDEJÉBEN (MILLIÓ ÓRA) 

8/a. sz. ábra 8/b. sz. ábra 
A mezőgazdasági és az ipari-, 

szolgáltatói tevékenység aránya 
A férfi és női munkavégzés aránya 
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A nők aránya a jövedelemkiegészítő munkavégzésben az 1963. évi 56%-

ról 1993-ra 34%-ra csökkent (8/b. sz. ábra). 

4. VÁLTOZÁSOK AZ AKTÍV KERESŐK 
IDŐFELHASZNÁLÁSÁNAK HETI RITMUSÁBAN 

Különböző domináns funkciók jegyében telő, lényegesen különböző időbe-
osztású napok szabályos heti ritmusa valójában csak az aktív keresőkre (és 
tanulókra) jellemző, akiknek egész életvitelét a napi munkaidő, a munkával 
töltött és pihenésre fordítható napok váltakozása szabályozza. 

A heti időfelhasználás ritmusában bekövetkezett változásokat a hétköz-
napok, a szombatok és vasárnapok időbeosztása, tevékenységszerkezete kö-
zötti kapcsolat átalakulása jellemzi. A főbb szerkezeti változásokat első meg-
közelítésben a három fő tevékenységi kör – a társadalmilag kötött, a fizioló-
giai szükségletekre fordított és a szabadon felhasznált idő – szerint vizsgáljuk 
(9. és 10. sz. ábracsoport). 
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A hét három eltérő jellegű napja között erős kapcsolat áll fenn az egyes 
szükségletek kielégítésében: a hétköznapok fokozott munka- és egyéb kötele-
zettségei a szükségesnél kevesebb időt engednek alvásra, kényelmes étkezés-
re, pihenésre, kikapcsolódásra, amelyekre a tágasabb hétvégi időkeretben jut 
az átlagosnál lényegesen több idő. A változásokban is megfigyelhető hasonló 
tendencia: az összmunka idejének növekedését a fiziológiai ráfordítások kor-
látozása, a munkaterhek csökkenését pedig megnövelt fiziológiai és szabadon 
felhasználható idő követi. 

1963 és 1977 között az aktív keresők hétköznapokon csökkenő összmun-
kaidejét a fiziológiai időfelhasználás enyhe növekedése kísérte, ezt követően 
viszont az 1977 és 1993 között alig változó mennyiségű összmunkaidő (tár-
sadalmilag kötött idő) mellett csökkent a fiziológiai időráfordítás. 

A hétköznapokon csökkenő, majd stagnáló társadalmilag kötött tevékeny-
ségek ideje a vasárnapi időfelhasználásban 1963 és 1986 között 
megnövekedett, amit az alvásra, pihenésre szánt vasárnapi idő csökkenése 
kísért. 

A hétköznapok és vasárnapok időfelhasználásában a munkára, fiziológiai 
szükségletekre és a szabadon végzett tevékenységekre fordított idő szélsősé-
ges különbségei csak 1963 és 1977 között – az első munkaidő-csökkenés ha-
tására – mérséklődtek, az ezt követő változások e két naptípusban jórészt 
egymással párhuzamosan mentek végbe. A három eltérő jellegű, funkciójú 
nap különbségei – igen kedvezőtlen módon – az aktívan töltött szabadidő 
mennyiségében mérséklődtek leginkább, mivel korábban a tartalmas, változa-
tos időtöltésre is lehetőséget adó vasárnapi és szombati időkeretből egyre 
nagyobb hányadot szorított ki a televízió. 

A hét napjai közül a hétköznapok és a vasárnapok időfelhasználása ke-
vésbé változott, nagy szerkezeti átalakulások az aktív keresők szombati nap-
jaiban zajlottak le. A szombat átmenetet jelent a munkaközpontú hétköznap-
okból a heti pihenőnap, a vasárnap irányába. A társadalmilag kötött idő 
mennyiségét tekintve éppúgy köztes helyet foglal el a hétköznapok és vasár-
napok között, mint a fiziológiai szükségletek és a szabad idő vonatkozásában. 
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9. sz. ábra 
A 18–60 ÉVES AKTÍV KERESŐ FÉRFIAK ÁTLAGOS HÉTKÖZNAPI, 
SZOMBATI ÉS VASÁRNAPI IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN 
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10. sz. ábra 
A 18–60 ÉVES AKTÍV KERESŐ NŐK ÁTLAGOS HÉTKÖZNAPI, 
SZOMBATI ÉS VASÁRNAPI IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN 
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Falussy Béla–Harcsa István: Az idő mérlegén (1963–1993) 

A szombatok karakterét az határozza meg, hogy az időfelhasználásuk 
szerkezete hol helyezkedik el a hétköznapok és a vasárnapok között. Ebben 
következett be lényegi változás az 1976 és 1986 közötti periódusban: 1963-
ban és 1977-ben – az időközben bevezetett első munkaidő-csökkenés ellenére 
– még a hétköznapokkal mutatott nagyobb rokonságot, az ötnapos munkahét 
bevezetését követően 1986-tól viszont már a vasárnapok időfelhasználáshoz 
állt közelebb. 

Az 1977 és 1986 közötti változás egyik lényeges vonása, hogy a munka 
alól felszabadult idő egy része szombaton a fiziológiai szükségletek idejét 
növelte, miközben erre hétköznap és vasárnap a korábbiaknál kevesebb időt 
fordítottak. Ugyanakkor ez volt az egyetlen olyan időszak, amikor az összes 
szabadon felhasznált időn belül az aktívan felhasznált (tévémentes) idő is 
növekedett nemcsak szombaton, de hét közben is. 

Az aktív kereső férfiak szabadidő-felhasználása a hét különböző napjain 
A szabad idő mennyiségére közvetlenül ható jövedelemszerző idő a vizs-

gált periódusokban eltérő mértékben változott a hét különböző napjain: 1963 
és 1977 között hétköznapokon és szombaton csökkent, aminek a hatására 
több lett e napokon a szabad idő. Vasárnapokon azonban a különböző mun-
kavégzések időbeli súlya a fiziológiai szükségletek terhére növekedett, így a 
szabad idő a korábbival azonos mennyiségű maradt (6 óra körül). A vasárna-
pi szabad idő ezt követően sem változott érdemlegesen, csak aktívan felhasz-
nált része lett egyre kevesebb. 

A hétköznapi időfelhasználásban – 1977 után – az aktív keresők jövede-
lemszerzésre fordított ideje összességében csak kisebb módosulásokat mutat: 
1977 és 1986 között a főfoglalkozású munkaidő némi csökkenését a 
jövedelemkiegészítésre fordított idő növekedése kísérte, a munkaidő-
csökkenés – az ötnapos munkahét bevezetése – csak a szombatok társadalmi-
lag kötött idejére volt lényeges hatással, vasárnap a különböző munkákra for-
dított idő tovább nőtt. 

1986-ról 1993-ra a jövedelemkiegészítés megközelítőleg az 1977-es szint-
re esett vissza, viszont megnőtt a főfoglalkozású munka ideje. 

Az összes szabad idő mennyisége az 1977 és 1993 közötti időszak alatt 
szombati napokon gyarapodott leginkább (260-ról 335 percre), hétköznap 
ennél kisebb mértékű volt a növekedés (182-ről 211-re), a vasárnapi változá-
sok pedig minimálisak voltak. 

Megvizsgáltuk az aktív kereső férfiakra vonatkozóan, hogy az összeha-
sonlításokban figyelembe vett hét szabadidős tevékenység közül mennyi ha-
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ladja meg a 10 perces átlagot, és milyen rangsor alakul ki közöttük az időrá-
fordítások nagysága szerint a hét különböző napjain. 

1963-ban a televízió még egy olvasás és társas időtöltés-központú szabad-
idő-szerkezet nem túl hangsúlyos kiegészítője volt, hétköznap és szombaton a 
rádiózással azonos súllyal. Vasárnap azonban már ekkor is a 3. legtöbb időt 
lekötő tevékenység, de a vasárnapi szabadidő szerves tartozéka maradt a kul-
turális intézmények (többnyire mozi) látogatása és valamilyen fizikai kikap-
csolódás, főként a séta. 

1976-tól már valamennyi napon a legmagasabb időráfordítással szereplő 
elfoglaltság a televízió-nézés, az összes szabad időn belüli aránya 1993-ra a 
hét minden napján jócskán túllépi az 50%-ot. 

1963-ban még a legtöbb, vasárnapi szabad időn belül a legmagasabb a té-
vézés aránya (17%). 

1976-ban a szombati szabad időből köti le a legmagasabb arányt: 47%-ot, 
1986-ban ismét a vasárnapi időt csökkenti leginkább, 50%-kal. 

1993-ban viszont a legkisebb, hétköznapi szabad idő közel 60%-a telik a 
képernyő előtt. 

A hétköznapi szabadidő-tevékenységek rangsorában 
– az olvasás, tanulás az 1963. évi első helyről előbb a 2., majd a 3. helyre 

szorul, fokozatosan csökkenő időráfordítással 
– a társaságban töltött idő hétköznapi mennyisége lényegében változatlan 

marad. 
– A szombati szabad időben 
– a televízió mellett a társas időtöltés ideje növekedett (54-ről 102 percre) 
– az olvasásra fordított idő 1986 után visszaesett (45-30 perc) 
– a fizikai rekreáció 1977 és 1993 között (15-20 perces átlaggal) állandó 

eleme a férfiak szombati szabadidő-szerkezetének. 
A korábban változatosabb vasárnapi szabadidő-felhasználás 1963-tól fo-

kozatosan egysíkúbbá válik: 
– a 10 perces átlagot meghaladó tevékenységek száma 6-ról 4-re csökkent, 
– fokozatosan kiesett ebből a körből a rádiózás, a hobbi, végül a kulturális 

intézmények látogatása, 
– 1977-től a tévé után a második legnagyobb időráfordítással végzett társas 

tevékenységekre is kevesebb idő jut. 
– a testedzés döntően vasárnapi elfoglaltság lett (27 perc) 

Az aktív kereső nők szabadidő-felhasználásában a férfiakéhoz hasonló 
tendenciák érvényesülnek. Lényeges különbség, hogy kevesebb rendelkezés-
re álló idejüknek (1993 hétköznapjai kivételével) mindig nagyobb hányadát 
köti le a televíziózás. 1993-ig rendszeres mindennapi elfoglaltságuk volt a 
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kézimunka, amely 1993-ra már csak a vasárnapi időtöltésben mutatkozik 
meg. 

ÖSSZEGZÉS 

A hetvenes évektől több lépcsőben megvalósított munkaidő-csökkentések 
elsősorban a többletjövedelem-szerzéshez biztosítottak egyre több időt, így a 
társadalom összmunkaidő-terhelése a vártnál kevésbé csökkent. Az idővel 
való rendelkezés mértéke, felhasználásnak módja erősen hierarchikus társa-
dalmi viszonyok kifejezőjévé vált. 

Hazánkban kiemelkedően magas a jövedelemszerzésre fordított idő, 
amely a főfoglalkozású és jövedelem-kiegészítő munkák együttes ideje. A 
főként mezőgazdasági jellegű többletmunka azonban végső soron az alacsony 
jövedelemmel jár együtt. 

Az aktív korú férfiak világviszonylatban magas halálozásában feltehetően 
szerepe van egyes rétegek erős túlterhelésének, s ebben nem kizárólag a ma-
gas munkaidő a felelős, hanem a szükséges kompenzálás hiánya. Mivel a 
túlmunkák jelentős része a pihenőnapokon is folytatódik, megbomlik a mun-
kának és a lazításnak, pihenésnek, feltöltődésnek a szervezet számára nélkü-
lözhetetlen napi, heti és éves ritmusa. 

A többletjövedelem-szerző munkalehetőségek visszaesésével ugyan to-
vább növekedett a szabadon felhasználható idő, de annak aktívan töltött része 
csökkent. 

A tévénézésre fordított idő mennyiségét és szabad idő belüli arányát te-
kintve távolodunk a polgári hagyományokkal rendelkező vonzó európai min-
táktól, egyre inkább egy tévéközpontú amerikai szabadidő-struktúra felé kö-
zelítünk. A helyzet ellentmondásosságára utal azonban, hogy az olvasási idő 
visszaesése ellenére, nemzetközi összehasonlításban még mindig a középme-
zőnyhöz tartozunk. 
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