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SZABÓ SZILVIA 

Life- work balance az érzelmi kompetencia 

mentén 

Egyéni és szervezeti aspektusok 

 

„A boldogság nem állapot, hanem aktivitás.” 

/Arisztotelész/ 

 

A munka-magánélet egyensúlya gyakran, sokat és sokféleképpen említett jelenség 

napjainkban. Az emberek egyre több időt töltenek munkahelyükön, és egyre keve-

sebbet foglalkoznak magukkal. Tanulmányom az életminőség és a work-life balance 

fogalmának definiálása után elsősorban a munka és a magánélet összhangjára fóku-

szál, különös figyelmet szentelve az érzelmileg intelligens szervezeti modellnek, és 

az új munkavállalói kompetenciáknak. 

Az életminőség fogalmának meghatározása 

Az életminőség fogalma nem véletlenül a XX. század második felében látott napv i-

lágot, hiszen jelentősége a modern társadalmakban központi kérdéssé vált. Elsőso r-

ban a gazdasági verseny és növekedés, valamint a munkaerőpiaci szereplőkre gyako-

rolt hatások összefüggésében vizsgálták. Ezt alapozza meg az a tény, hogy amúgy is 

az emberiség egyik legősibb kérdése, hogy „mi a teljes élet titka”? Azaz mi teszi az 

életet teljessé, mitől lesz boldog az ember, és valójában mit is jelent a boldogság? 

Ezen kérdésekre adható válaszok pedig minden korban más és más tartalmat ered-

ményeztek.
1
 

A XX. századot megelőzően – Arisztotelész munkásságát alapul véve
2
 – első-

sorban pszichológiai és filozófiai szempontból vizsgálták a fenti kérdéskört. Ez a 

gondolkodásmód napjainkban a Maslow-féle szükséglet piramis modellhez hasonlít 

a legjobban.
3
 

                                                           
1
 Kopp Mária, Skarbski Árpád: Magyar lelkiállapot az ezredforduló után, 

http://www.tavlatok.hu/86/86kopp_skrabski.pdf 
2
 Arisztotelész: Nikomachosi etika 

3
 Klein Sándor – Klein Balázs: A szervezet lelke, EDGE 2000 Kiadó, Bp., 2006.  
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  ábra: Maslow szükséglet-hierarchia
4 1.

Napjainkban felértékelődik a minőségi élet fogalma. A munkavállaló és környe-

zete (család, barátok) élete jelentős részét munkahelyi környezetben tölti. Így me g-

határozó, hogy ezt az időszakot milyen minőségben éli át az ember. Jellemzően a 

XXI. század munkavállalója az alábbiakban fogalmazta meg a „great life”, azaz a 

„kiváló élet” összetevőit: anyagi biztonság, változatos és élvezetes munka, kihívá-

sok, fejlődési lehetőségek, mentális és fizikai egészség, kapcsolatok ápolása, auto-

nómia, kiválóság. 

 

ábra: Életminőség összetevői a XXI. században
5
 

                                                           
4
 Forrás: http://emk.hu/internetes-tanulas/tudatossagunk-utja-2-2/ 
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A fentieket összevetve Arisztotelész ősi látásmódjával érdekes következtetésre 

jutunk. Ugyan a XXI. századi ember céljainak és igényeinek alá tudja rendelni ösz-

tönös késztetését, azonban ne felejtsük el, hogy a kettő egyensúlya a testi és lelki 

egészség alapja, azaz a „jólét” kulcsa. 

Tanulmányomban a továbbiakban arra keresem a választ, hogy egyéni és szerve-

zeti szinten miként lehet közelíteni egymáshoz a célok elérését, és a jólét gyakorla-

tát. Ennek megalapozásához a következőkben az életminőség egyik alapvető aspek-

tusára, a munka és a magánélet egyensúlyának („work – life balance”) definiálására 

fókuszálok. 

A „work – life balance” jelenség körüljárása 

Egyre divatosabb kifejezés manapság, jelentése nem más, mint a munka és a magán-

élet egyensúlya. A gyakorlatban azt jelenti, hogy az emberek egyre több időt tölte-

nek munkahelyükön, és egyre kevesebbet foglalkoznak magukkal. Nem ritka, hogy 

reggel korán kezdenek és még este 10 órakor is bent ülnek az irodában. 

A „hagyományos” felfogások szerint a munka és a magánélet összhangba hozása 

nagyrészt a vállalatok feladata lenne. A cégeknek gondoskodnia kéne arról, hogy a 

családosok elég időt tudjanak gyermekeikkel tölteni, a fiataloknak pedig legyen elég 

ideje a kikapcsolódásra. Erre a célra alakították ki a „családbarát munkahelyek” 

filozófiáját és intézményét, ami évek óta sikerrel működik a hazai munkaerőpiacon.
6 

Az új, vagy „innovítav” felfogás szerint a menedzsment irodalom egyik kedvelt 

témája lett a munka és a magánélet egyensúlya, vagyis annak hangsúlyozása, hogy 

egészségünk, valamint a családi harmónia védelme érdekében – tehát azért, hogy 

képesek legyünk teljes életet élni – meg kell találnunk a fenntartható egyensúlyt a 

munkaterhelés és a magánszféra között. Az új fogalom az 1970-es években látott 

napvilágot, elsősorban arra összpontosítva, hogy a munkahelyi események miként és 

milyen mértében befolyásolják a magánéletet.  Vizsgálták ennek hatását fordítva is. 

Napjainkra leginkább arra kezdik szűkíteni a fogalmat, hogy azokat az embereket 

sorolja ide, akiknek van beleszólási lehetősége abba, hogy mikor, hol, hogyan  és 

milyen körülmények között dolgozzanak. 

Összességében a jelenség nem más, mint egy norma, amely az egyén, a cég és 

így a társadalom hasznára van. Ezzel a XXI. század egyik legjelentősebb karrierté-

nyezőjévé vált a nevezett fogalom. A határok egyre inkább elmosódnak a munkaidő 

és a szabadidő között (pl.: otthona szabadidőnkben is megnézzük a céges e-maileket, 

és mindig elérhetőek vagyunk on-line üzemmódban, vagy telefonon, stb.), ezért 

mind egyéni, mind szervezetei szinten paradigmaváltásra és innovatív gondolko-

dásmódra van (lesz) szükség. Ezt támasztja alá a globalizáció következtében fel-

gyorsult világunk munkaerőpiaci szereplőkre gyakorolt hatása. A számos tényező 

közül, leginkább a XXI. századra jellemző kompetenciák témakörével foglalkozom 

bővebben, hiszen ez kapcsolja össze az egyént, mint magánembert és munkavállalót 

a szervezettel, szervezeti kultúrával. 

                                                                                                                                               
5
 Forrás: http://blog.emergenceconsulting.net/2009/11/the-well-rounded-leader-fitting-it-all-in.html 

6
 A családbarát munkahely pályázaton oylan programokkal lehet indulni, amelyek elősegítik a munka 

és a magánélet egyensúlyát, összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek 

összehangolását. Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális, család és ifjúsági ügyekért 

felelős államtitkársága (http://www.fidesz.hu/index.php? Cikk=184915) 
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Kompetencia definíciók és az érzelmi kompetencia jelentősége
7
 

Általában a kompetencia kifejezés gyakori a szóhasználatunkban, éppen ezért kell, 

hogy ismerjük a pontos jelentését. Szakmai munkám során, gyakorlati szemináriu-

mok, előadások alkalmával gyakran teszem fel a kérdést a hallgatóságnak: Mi a 

kompetencia? Majdnem minden esetben azonnal elhangzik, hogy jártasságot, illeté-

kességet, hozzáértést és jogosultságot értenek alatta. A Bakos-féle Idegen szavak és 

kifejezések szótára is ezt a két meghatározást említi:
8
 

− illetékesség, jogosultság, 

− szakértelem. 

A hozzáértés képességét alapvetően a szakértelem biztosítja. A különféle kom-

petencia-elméletek szempontjából is a szakértelem és a képesség mutat jelentőséget.  

A hatvanas évek modern kompetencia mozgalmai keretében számos definíció lá-

tott napvilágot, amelyek megfontolásra érdemesek. Igazolja ezt (a teljesség igénye 

nélkül) olyan szellemi tőke, mint McClelland
9
, Spencer és Spencer

10
, vagy az Ame-

rikai Menedzsment Szövetség állásfoglalása. 

Az összefoglaló táblázatból kitűnik, hogy alapvetően meghatározó az ember 

magatartása és személyisége, amelyet a munka, a teljesítmény és a hatékonyság 

függvényében vizsgálunk. 
 

Szerző Kompetencia definíció 

Amerikai Menedzs-

ment Szövetség 

„Az egyén általánosítható tudása, motivációi, legbensőbb sze-

mélyiségjegyei, társasági szerepei vagy képességei, készségei, 

amelyek egy munkakörben nyújtott kiemelkedő teljesítményhez 

köthetők”. 

D. C. McClelland „A kiválóan teljesítők személyiségjellemzője, pontosabban 

az egyén olyan tulajdonsága, amely nélkülözhetetlen 

egy szerepben vagy munkakörben nyújtott hatékony teljesít-

ményhez.” 

R. E. Boyatzis „Az egyén hatékony és/vagy kiváló munkaköri teljesítményt 

eredményező személyiségjellemzője.” 

L. M. Spencer 

S. M. Spencer 

„Egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati 

kapcsolatban állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony 

és/vagy kiváló teljesítménnyel.” 

Kiemelve Spencer és Spencer (1993) meghatározását: a kompetenciák  egy sze-

mély alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak a kritér i-

umszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel.  

A kompetencia ebben az esetben a következő összetevők együtteséből áll:
11

 

                                                           
7
 Forrás: Szabó Szilvia: A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvé-

delmi szervek hivatásos állománya körében című doktori értekezés alapján, ZMNE, Budapest, 2008. 

(kompetencia definíciók) és Szabó Szilvia: Gyakorlatorientált, kompetencia elvű oktatás a HR jövő-

jének kulcsa in Dr. Poór József – Karoliny Mártonné Dr. – Dr. Berde Csaba – Dr. Takács Sándor 

Átalakuló emberi erőforrás menedzsment, Complex, Bp., 2012. 165 – 175 p. 
8
 Bakos Ferenc (1974): Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 427. p.  

9
 David McClelland (az ötvenes években) – vizsgálta az emberek teljesítmény, barátság és hatalom 

iránti szükségletét. In Bakacsi Gyula (2001): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-Kerszöv Kiadó, 

Budapest, 93. p. 
10

 Spencer és Spencer: Competence at work. In Klein Balázs–Klein Sándor (2006): A szervezet lelke. 

Edge 2000. Kiadó, Budapest, 73. p. 
11

 Spencer és Spencer: Jéghegy modell. In Mohácsi Gabriella: Kompetencia modell nemzetközi 

környezetben 1–2. rész. Humánpolitikai Szemle 1996/11–12. szám, 3–11. és 3–15. p. 
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− az ismeretek, a tudás; 

− a jártasságok, a készségek, a képességek; 

− a szociális szerepek és értékek; 

− az énkép, személyiségvonások és 

− a motivációk. 

A pszichológiai megalapozást követően, rohamosan változó környezetünkben – 

különös tekintettel a fejlődés tendenciájára és dinamikájára – egyre bővült, és tudo-

mányos tartalommal telítődött a kompetens személyiségről alkotott nézet. A fentiek 

alapján látható, hogy a fogalomkör az USA-ban, vagy az Európai Uniós gyakorlat-

ban már régóta elfogadott és alkalmazott, hazánkban azonban eléggé újkeletűnek 

tekinthető. A fogalom bevezetése, és gyakorlati megjelenése elsősorban a rendsze r-

váltás, és uniós politikánk hatásaira vezethető vissza. 

Gyakorlati oldalról a kompetencia a piaci versenyben szerepet vállaló multinac i-

onális szervezeteknél jelent meg az emberi erőforrás vetületében, míg elméleti, mód-

szertani gyökereit az andragógia, mint multidiszciplináris tudományág foglalja ma-

gába. Nem véletlen, hogy az V. Nemzetközi Felnőttoktatási Konferencián Hamburg-

ban a „life long learning” koncepció egyik kulcsproblémájaként fogalmazódott meg, 

majd más konferenciák is a kompetencia-alapú képzéseket helyezték előtérbe. 

Az a tény, hogy a kompetencia és a kompetetív személy több tudományág integ-

rációja mentén értelmezhető, felveti azt a gondolatot, hogy a globalizáció, és az 

abból eredő paradigmaváltás professzionális felfogást feltételez. Eszerint ne csak a 

megszerzett iskolai bizonyítványok legyenek mérvadóak az egyén képességét, telj e-

sítményét és hatékonyságát illetően, hanem a készségek, képességek és jártasságok, 

vagyis a hozzáértés és rátermettség is számítson. Az Európai Bizottság által „az 

egész életen át tartó oktatás és tanulás európai évében” kiadott Fehér Könyv is a 

kognitív társadalomhoz közelít, és első lépésnek tekinti a kompetenciák elismerését.  

Az információs társadalom jellegénél fogva lehetővé teszi, és az egyén részéről 

igényli is szociális és fizikai környezetének megismerését. Ennek kapcsán készsége-

ket és probléma-megoldási stratégiákat fejleszt ki, melyek a mindennapi gyakorla t-

ban a körülöttünk lévő, rohamosan változó világ elemzésének eszközeit szolgálják. 

Ebből kiindulva a kompetencia nem azonos a dolgokról való statikus tudással. Sok-

kal inkább egy aktív folyamat, hiszen mindenkinek személyre szabott kompetenciái 

vannak, melyekkel az egyes ember képes a mindenkori szituáció befolyásolására, 

irányítására, és az egyén érdekeinek való megfeleltetésre.  

A kompetencia fogalma a munka világában az emberi erőforrás-menedzsment 

valamennyi területén alkalmazható. Így a munkaköri követelmények meghatározá-

sában, a toborzásban és kiválasztásban, a teljesítmény-értékelésben, az ösztönzés-

menedzsmentben, a karrier- és utánpótlás-tervezésben, a személyzetfejlesztésbe 

egyaránt. Szerepe van a beválásban, a változásokban, a kultúraváltás elindításában, 

kommunikálásában, kezelésében is. Ennek értelmében a szervezeti stratégia része-

ként megfogalmazott, és a stratégia megvalósításához szükséges kritikus kompeten-

ciák valamennyi emberi erőforrás-rendszerben megjelennek, támogatva az integrált 

működést. 

A további szakirodalom és a gyakorlat a versenyképesség fogalmát egy új kom-

petencia együttessel magyarázza, ez nem más, mint az érzelmi kompetencia (EK). 

Az érzelmi intelligenciára (EQ) támaszkodó tanult képesség, ami elsősorban kieme l-

kedő munkateljesítményt eredményez. Természetesen a magas EQ önmagában még 

nem garantálja, hogy az egyén valóban elsajátítja a hivatása gyakorlásához fontos 
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érzelmi kompetenciákat, csak azt, hogy erre kiváló esélyekkel rendelkezik. Éppen 

ezért lesz jelentősége a diplomás munkavállalónál az új kompetencia együttesnek 

már a kiválasztás folyamatában, majd a munkahelyi beilleszkedés és hatékonyság 

kapcsán is. 

Az érzelmi intelligencia (EQ) az kompetencia vagy a képességek azon fajtája, 

ami a saját és mások érzelmeinek érzékelésével, kezelésével és pozitív befolyásolá-

sával kapcsolatos. Az érzelmi kompetencia (EK) olyan tanult készség, amely a kivá-

lók egyéni teljesítményét, és ezáltal a szervezetek eredményességét döntően megha-

tározza. Ez a tanult készség a kiválók egyéni teljesítményét, és ennek kapcsán a 

szervezetek eredményességét döntően meghatározza. Az új mérce a megfelelő inte l-

lektuális képességet és a szakértelmet, vagyis a szakmai kompetenciát adottnak te-

kinti, amely szükséges ugyan a munkavégzéshez, de a siker nem tőle függ.  

Más elbírálás alá esnek azok a készségek, amelyek azt mutatják meg, hogy 

mennyire tudunk saját magunkkal és másokkal bánni. Az új felfogás szerint a kom-

petenciának kizárólag az érzelmi vonatkozásai maradnak meg, a kognitív (megisme-

rő, a megismerésre vonatkozó) tudást és a szakmai ismereteket figyelmen kívül 

hagyja, mivel szükséges, de nem döntő feltételei az eredményességnek.  

Két nagy kategóriát különítenek el a gyakorlat során, amelynek óriási a jelentő-

sége a munka világában, hiszen az ember (humán tőke) mint önálló szubjektum vesz 

részt az interperszonális (társas) kapcsolatokban. Ezek a kategóriák a következők:
12

 

 

3.ábra: Az érzelmi kompetencia összetevői
13

 

A személyes kompetenciák határozzák meg, hogyan tudunk saját magunkkal 

bánni. Ennek alkotóelemei a következők: 

− Én-tudatosság: saját belső állapotaink, preferenciáink, erőforrásaink és intuí-

cióink ismerete. 

− Önszabályozás: képesség, amely lehetővé teszi, hogy kezelni tudjuk belső ál-

lapotainkat, impulzusainkat és erőforrásainkat. 

− Motiváció: olyan érzelmi jellegű törekvések, amelyek serkentik és irányítják a 

kitűzött célok elérését. 

                                                           
12

 Goleman, D. (2004): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Edge 2000. Kiadó, Budapest alapján 
13

 Forrás: http://www.veniens.hu/vallalatepito/2010/09/05/erzelmi-intelligencia-a-sikeres-vallalkozas-

titka/ 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pess%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rzelem
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A szociális kompetenciák határozzák meg, hogy hogyan kezeljük társas kapcso-

latainkat. Ez a kompetencia együttes az alábbi meghatározó elemekből tevődik ö sz-

sze: 

− Empátia: mások érzéseinek, szükségleteinek és meggyőződéseinek ismerete.  

− Társas készségek: olyan készségek, amelyek lehetővé teszik, hogy másokból 

az általunk kívánt reakciót váltsuk ki. 

Összességében az érzelmi kompetencia közelebb van a gyakorlati élethez, hiszen 

olyan személyiségvonást jelent, amely a kiemelkedő munkavégzéshez vezet. Az EQ 

az egyén általános jellemzője, az EK viszont munkaspecifikus készségek összessége. 

Mindkettő az életkorral, a tudással, a tapasztalással gyarapszik, vagyis kevésbé függ 

a genetikai adottságoktól, a gyermekkori élményektől, mint a hagyományos értelem-

ben használt intelligencia-hányados. 

Egyéni és szervezeti aspektusok a gyakorlatban 

A XXI. század munkaerőpiacán új karrier kihívásokkal kell szembesülni a munka-

vállalóknak és a munkaadóknak egyaránt. Az élhető élet fogalma átértékelődik, és új 

tartalommal telítődik, a munkaadók érdekeit előtérbe helyezve a munkaorientáció  

erősen priorizálttá válik a családorientáció helyett. Változnak a szerepek és a csa-

ládmodellek. Emellett a női karrier-utak is rögössé válnak, hiszen a család és a kar-

rier összhangja nehezen megteremthető, valamint kevéssé (sokszor sajátosan) támo-

gatott a szervezetek által. 

A sajátos makro-környezeti hatótényezők változása is nehezíti a már korábban 

bemutatott harmónia (munka és magánélet egyensúlya) kialakulását és meglétét.  

Mindezek figyelembe vételével kiemelt jelentőségű, hogy a szervezet és szerve-

zeti kultúra központi szerepet tulajdonítson az érzelmi kompetencia jelentőségének. 

Könnyen belátható, hogy az emberi erőforrással való gazdálkodás ma már túljutott a 

hagyományos gondolkodásmódon, és egy új megközelítést igényel a munkavállalói 

hatékonyság fokozására. Ezen látásmód eszköze a kompetencia alapú gondolkodás, 

és az érzelmi kompetencia fókuszba állítása a szervezeti struktúrában és a minden-

napi működésben. A humán stratégia részévé kell tenni, képezze alapját, járja át az 

egész működési mechanizmust. 

Felidézve az integratív emberi erőforrás modellt látható, hogy kiemelt jelentősé-

gű a humán stratégia szerepe a szervezeti struktúrában. Méghozzá úgy, hogy össz-

hangban van az egyéni és a szervezeti érdekekkel. Már a toborzás és kiválasztás 

folyamatában fókuszál az érzelmi kompetencia együttesre; majd a beillesztés, telje-

sítményértékelés, javadalmazás, munkaügyi kapcsolatok, személyzetfejlesztés, kar-

riergondozás stb., folyamatát is áthatja. Ez az innovatív gondolkodásmód maximál i-

san támogatja a life – work balance folyamatát. 

A munka változó világában (már az első munkába lépés alkalmával) átalakultak 

az elvárások, igények. Nem csak aszerint ítélnek meg bennünket, hogy milyen 

szakmai felkészültséggel bírunk, hanem annak alapján is, hogy mennyire tudunk 

saját magunkkal és másokkal bánni, milyen az érzelmi kompetenciánk, amely egy-

ben a lelki egészség megtartásának alappillére.  A szakemberek egybehangzó megál-

lapítása, hogy az egyensúly szempontjából kiemelkedő jelentőségű a munkahely és a 

munkakör kérdése, valamint ennek összeegyeztethetősége a magánélettel. Életünk 

nagy része munkával telik, lényeges, hogy az ember a képességeivel, képzettségével 

adekvát munkát és munkahelyet, azokban örömet találjon. Realitás legyen a munka-

helyi gondoskodó magatartás, érvényesüljön a magánéletre gyakorolt hatással való 
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törődés is. A kedvező feltételek között végzett tevékenység a kiegyensúlyozott és 

egészséges munkavállaló egyik fő védelmezője. E tekintetben első rendű a munka-

társi kapcsolat. A kölcsönös megbecsülés, egymás személyiségének tiszteletben 

tartása megtartó erő, fejleszti a szervezetet és magát a munkát is. A szembenállás, 

intrika, a pozícióharc, a megoldatlan konfliktusok halmozódása megkeseríti az éle-

tet, előbb-utóbb stresszes állapothoz, hatékonyság vesztéshez, majd mentális és fizi-

kai egészségromláshoz vezet. 

Szinte már közhely, hogy a felgyorsult társadalmi változások, a belépés a XXI. 

századba, az értékek átalakulási folyamatai új kihívások elé állítják az embereket és 

a szervezeteket. A munka és a magánélet egyensúlya a forrása a lelki egészségnek, 

amely több, mint a lelki zavarok hiánya. Ma már beletartozik az önértékelés-

önbizalom, a folyamatos identitásfejlődés, az autonómia, a realitások elfogadása, 

alkalmazkodás, szociális érzékenység, az érzelmek egyensúlya, a probléma-

megoldás, stb. Így a munka világában is mind nagyobb érdeklődésre tart számot.  

Ezzel pedig egyértelműen a szervezeteknek is kell foglalkozni, azaz az új kompeten-

cia együttes mentén, a HR-stratégia részévé kell tenni. Ez az innovatív gondolkodás 

és cselekvés lehet az alapja a jövő „élhető élet filozófiájának”, amely egyaránt a 

munkavállalók és a szervezetek javát, és hosszú-távú elképzeléseinek megvalósulá-

sát szolgálja. 
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