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1. Bevezetés 

„Nem ismerek senkit, aki akár csak egyetlen hajléktalant ismerne személyesen. Nincs olyan 

ismerősöm, aki valaha is olyasmit mondott, hogy "tudod, az az ismerősöm, aki hajléktalan." 

Nem kötődöm senkihez, aki valaha is - hacsak nem munkaköri kötelességből - hajléktalanhoz 

kötődött. Ha valaki megismerkedik valakivel-általában-, előbb-utóbb felmerül (bennük, vagy 

kettejük között) két kérdés, amelyekkel el tudják helyezni egymást kapcsolataik hálójában: hol 

lakik? Mennyit keres?”
1
 

 

1956-ban egy Pest megyei faluban születtem. Kitörölhetetlen emlékeket őrzök a 

szegénységről, kirekesztettségről. Az 1989-es rendszerváltásig (mert el akartam kerülni a 

közveszélyes munkakerülést és az ezért járó szankciókat) sokfajta munkát kipróbáltam 

(kézbesítő, betanított műszerész, műszaki rajzoló, ügyintéző). Sehol sem találtam meg a 

munka adta örömet, egészen 1993-ig, amikor egy újsághirdetést találtam, melyben szociális 

munkásokat kerestek. Elképzelésem sem volt arról, hogy ez milyen munkakört takar. A 

felvételi beszélgetés után azonban már tudtam, hogy megtaláltam a hivatásom. Egy újjáéledő 

szakma, a szociális munka inasa lehettem. Civil szervezetnél, egy hajléktalanszállón kezdtem 

el dolgozni. Megismerkedtem a társadalom akkoriban legitimált, addig ismeretlen rétegével, a 

hajléktalanok világával, és megkaptam azt a lehetőséget, hogy tevőlegesen segíthessek 

embertársaimon. Azóta is ezen a pályán dolgozom, 1995-ben több, hozzám hasonló 

gondolkodású, aktív szakemberrel (pszichiáter, szocioterapeuta) megalakítottuk a Kiút 

Szociális és Mentálhigiénés Egyesületet. Ez a nonprofit szervezet nemcsak hajléktalanokkal, 

hanem más marginalizálódott egyénekkel és csoportokkal, így romákkal, 

szenvedélybetegekkel, családjaikkal és gyermekeikkel is foglalkozik. 

A két évtizedes hajléktalan-ellátásban végzett munkám során azt tapasztaltam, hogy 

azok a hajléktalanok, akik hosszú ideig nem tudtak elhelyezkedni mentálisan gyorsabban 

épültek le, ezért a munkaerő-piaci reintegrációjuk is hosszadalmas, amennyiben az még 

lehetséges. Azok az ügyfeleink, akik az elmúlt négy évben – Európai Uniós forrásból 

támogatott TÁMOP 5.3.3 projektjeibe kerültek, azok önismereti, közösségfejlesztő 

csoportjainkon vettek részt, a csoportokon és egyéni beszélgetések során is megfogalmazták a 

munkába állási és elhelyezkedési nehézségeiket, ezeket közösen dolgoztuk fel a 

csoportokban. Kollégáimmal nem fogadtuk el érvként a „az utcáról, szállóról nem tudunk 

dolgozni járni”, „ha meg tudják, hogy hajléktalan vagyok, hajléktalan szálló a lakcímem, nem 

vesznek fel” sztereotípiákat és azon dolgoztunk a csoporttagokkal, hogy azt vizsgáljuk meg, 

milyen lehetőségeik vannak a nehézségeik ellenére is.  

Ekkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy vizsgáljam az „ Egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló törvényben
2
 előírtakat munkáltatói kötelezettségekről 

– interjúk felvételével, majd három fókusz csoportban a hajléktalan munkavállalók 

tapasztalatait vettem górcső alá. 

Dolgozatom első részében szakirodalmi segítséggel és saját tapasztalataimmal, 

                                                 
         

1
 Szvetelszky Zsuzsanna: Villámkurzus és koldus-diploma, Liget folyóirat, 2003/11:4 

2
  2003. évi CXXV az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
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kutatásaimmal bemutatom a magyarországi hajléktalanok jellemzőit, munkaerő-piaci 

helyzetüket, a vizsgált Közép-magyarországi Régióban, és a hat interjút adó munkáltatók 

jellemzőit, valamint a törvényi hátteret.  

Szakirodalmi kutatásaim során vált világossá számomra, hogy  három  törvényt kell 

vizsgálnom: 

Magyarország Alaptörvényét, 

a 1998. évi XXVI. törvény a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló törvényt és  

a 2003. évi CXXV törvényt az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról.  

 

2. A szakdolgozatban vizsgált hajléktalanok jellemzői 

 

A hajléktalan emberek helyzetét több fogalom együttes használatával lehet 

megragadni. Ezt a többszörösen hátrányos helyzetet a depriváció, kirekesztettség, exkluzió, 

kiilleszkedés szavaival jellemezhetjük. Ebben z  élethelyzetben az emberek nem tudnak a 

társalmi normáknak megfelelni, a társadalom által elvárt tevékenységekben részt venni,  

lehetetlenné teszi számukra a társadalmi reintegrációt. Merton ezt az anómia tárgyalásánál így 

fogalmazza meg: „a társadalom szerkezeti sajátosságából ered, a pénz és a hatalom 

egyenlőtlen elosztásából, az egypólusú felfogás szerint a hátrányos helyzet negatív 

következményeiként írja le. A módosított anómia fogalma arra a feszültségre utal, amit az 

elfogadott normák és a társadalmi valóság  közötti szakadék okoz, pl. társadalmi norma: aki 

keményen dolgozik, előbb-utóbb megkapja méltó jutalmát; társadalmi valóság: a hátrányos 

helyzetűek akármilyen keményen is dolgoznak, jóval kisebb eséllyel indulnak jobb sorsú 

társaiknál ugyanazon célért. Ez a helyzet egy önmagát erősítő negatív spirálhelyzetként egyre 

egymást erősítő hatásokkal ebben a helyzetben benne tartja, mintegy „bebetonozza” az 

egyént.”
3
 

Szoboszlai szerint „A hajléktalanság olyan társadalmi tagságot veszélyeztető összetett 

hiányállapot, amiben az individuum kiszolgáltatottá válik a természeti és társadalmi erőknek. 

Az életben maradás jóformán másoktól függ, mivel az egyén a hajléktalanságban kevés 

befolyással rendelkezik helyzetének megváltoztatásához. A fedél nélkül élők elveszítik a 

társadalmi léthelyzetben nélkülözhetetlen erőforrásokat (például munka, intim szféra, 

kapcsolatok) és örömforrásokat (például család, alkotó tevékenységek, stb.)”
4
 

Ebből adódóan a társadalmi kirekesztődés során sérül a kirekesztődő ember emberi 

méltósága, mivel teljesen kiszolgáltatottá válhat a szükségletek kielégítésében, nem tudja 

jogait érvényesíteni. Így a hajléktalan ember elveszti társadalmi, gazdasági és kapcsolati 

tőkéjét, egyre kevésbé képes olyan erőforrásokat mozgósítani, melyek az élethelyzetében 

pozitív változást jelentenének. 

A hajléktalanság fogalmát a szakirodalom alapján tágan értelmezem, nem csak a fedél 

nélkül élő embereket tekintem a hajléktalanság szempontjából érintettnek, hanem az effektív 

hajléktalan embereket, valamint a lakástalan, otthontalan embereket is.
5
 

                                                 
3
 Robert K. Merton  (2002) Társadalmi struktúra és anómia  Osiris Kiadó                                                                                                                                                                                                                                                                        

4
 Szoboszlai Katalin (2009): Nők fedél nélkül – utak a hajléktalanságba 

http://doktori.tatk.elte.hu/2011_Szoboszlai.pdf 
5
 Bényei Zoltán-Gurály Zoltán- Győri Péter- Mezei György: Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi 

hajléktalanságról. Esély 2001/1.62-95 o. 
 

http://doktori.tatk.elte.hu/2011_Szoboszlai.pdf
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Magyarországon pillanatnyilag 20-30 ezer hajléktalan van becslések szerint, közülük 

10 ezren Budapesten, nagyjából 6 ezren szinte állandóan az utcákon élnek. 

Egyes szociális szakemberek szerint több százezren élnek a hajléktalanság 

veszélyében,  a növekvő rezsiköltségek és hiteltörlesztés miatt a magyar háztartások 

egyharmadának (vagyis 1 millió háztartásnak, nagyságrendileg 3 millió embernek) van 

közüzemi tartozása, csaknem 140 ezer családnak tartósan.
6
  

 

2.1 A hajléktalanná válás okai 

 

A hajléktalanná válás okai meglehetősen stabilnak tűnnek. Az esetek mintegy 

kétharmad részében kapcsolati konfliktusok (válás, élettársi kapcsolat felbomlása, szülőkkel 

történő összeveszés, stb.) állnak a háttérben. Az intézményekből való kikerülés (állami 

nevelés, pszichiátriai intézet, kórház, börtön, szociális otthon) az utóbbi egy-két évben 10-15 

százalékban oka a hajléktalanná válásnak. Korábban ez az érték a jelenleginek mintegy fele 

volt, azóta azonban lezajlott a pszichiátriai ágyak számának drasztikus csökkentése (ez 

mintegy hatezer embert érintett), valamint a kórházi ágyak csökkentése is, amely elsősorban a 

szociális indikációval kórházban tartott, zömmel szellemileg leépült, fogyatékos vagy 

családtalan, esetleg idős emberek elbocsátása révén megnövelte a hajléktalan emberek 

számát.
7
 

Növekszik a gazdasági okokból bekövetkező hajléktalanság aránya is. Ezt igazolja az 

az állandósult jelenség, hogy a hajléktalan emberek között folyamatosan magas számban 

találhatóak meg az ország legszegényebb megyéiből származók.  

A Kiút Egyesület munkatársai által készített interjúkból az derült ki, hogy 

kiemelkedően fontos szerepe van a hajléktalanná válás közvetlen okai körében a személyi 

konfliktusoknak. E konfliktusok több mint felét a szenvedélyek (az alkohol, drog, 

szerencsejáték, szex függőség) váltják ki. 
8
 

„A hajléktalanná válás személyi konfliktusokkal való összefüggésének erősségét 

mutatja, hogy amikor megkérdeztük, hogy, érte-e valahol, valamikor atrocitás, akkor a 

válaszadók 43%-a első helyen a lakásában őt ért atrocitást emelte ki. Mint már említettük, a 

válaszadók által megjelölt okok között messze az első helyen a személyes okokat, 

konfliktusokat találjuk (64 %), egynegyedük említ ún. gazdasági jellegű okot, tizedük 

intézményből való kikerülést.”
9
 

Szoros és gyakori a kapcsolat az alkoholizmus és a hajléktalanság között. A hazai 

hajléktalanság többségében az alkoholizmus a meghatározó. Az alkoholos életforma, az 

alkoholos karrier vége igen gyakran a hajléktalanság. De a más okokra visszavezethető 

hajléktalanság is szinte megköveteli az alkoholfogyasztást. Ha a nálunk - és talán a volt 

szocialista országokban másutt is - tömegesen jelentkező munkanélküliséghez is kapcsolódó 

hajléktalanságot elemezzük, akkor kijelenthető, hogy részben strukturális jellegű.
10

  

                                                 
6
http://www.bmszki.hu/sites/default/files/field/uploads/valtozo_es_valtozatlan_otthontalanul_9.pdf#overlay-  

context=kiadvanyaink-1 
7
 www.menhely.hu/downloads/tankonyv/tankonyv.pdf 

8
 Kiút Egyesület – interjús kutatás 2010. 

 9 www.bmszki.hu/hu/februar-harmadikamunkacsoporthajlektalan_gyorsjelentes 

10
 Dr. Bodor György –előadás Hajléktalanok munkaerő-piaci re/integrációja Konferencia 2003. Kiút Egyesület 

saját kiadás 

http://www.bmszki.hu/sites/default/files/field/uploads/valtozo_es_valtozatlan_otthontalanul_9.pdf#overlay-  context=kiadvanyaink-1
http://www.bmszki.hu/sites/default/files/field/uploads/valtozo_es_valtozatlan_otthontalanul_9.pdf#overlay-  context=kiadvanyaink-1
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Hazai hajléktalanjaink életútját vizsgálva a pszichopatológiai tényező inkább 

következmény,  az alkoholizmussal, annak személyiségkárosító hatásával összefüggő. 

A hajléktalanságot multifaktorális eredetű komplex folyamat eredményeképpen is 

felfoghatjuk, amelynek előidézésében különböző szinten fellépő zavarok működnek együtt. A 

hajléktalanság tünet, amelyért az együttélés kis csoportjaiból és/ vagy a személyiségből eredő 

okok tehetők felelőssé. 
11

 

 

2.2 Szociális környezet, fővárosi hajléktalan ellátórendszer 

 
A hajléktalanság szakmai megfogalmazása Győri Péter (1990) szerint az 1948 előtti 

hazai szóhasználatban a "lakástalanokat" is magában foglalta. Az angol kifejezés, a 

"homeless" az elfogadható színvonal alatti, a zsúfolt lakásban élőket, a szállókon, 

menhelyeken, köztereken lakókat is jelenti. „Ezzel szemben nálunk a rendszerváltás utáni 

sajátos helyzetben a "hajléktalan" megjelölés elsősorban a "csövesek", "csavargók", "fedél 

nélkül élők" humanizált képeként jelent meg. 

Hogy kit tekintünk  hajléktalannak, ahhoz meg  kell ismernünk a hajléktalanság 

kategóriáit  A  FEANTSA (Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant 

avec les Sans-Abri, vagyis a Hajléktalanokkal Dolgozó Országos Szervezetek Európai 

Szövetsége) négy csoportban határozza meg a hajléktalanság kategóriáit:  

- a fedél nélküli emberek – közterületen élők, bódékban élők, szívességi lakáshasználók 

- a lakás hiányában, intézményben élő emberek – átmeneti szállón, menedékhelyen 

alvók 

- a bizonytalan hajlékban lakó emberek - nem lakás céljára szolgáló helyiségekben 

éjszakázók, otthonukban veszélynek kitett emberek 

- a lakhatási sztenderdeknek nem megfelelő lakásban vagy nem megfelelő lakhatási 

körülmények között élő emberek. 

Akik a hajléktalanokat csak futólag – az aluljárókban, közterületeken látják, azzal 

szembesülnek leginkább, ami az utcán élő hajléktalanok közös vonása: az örök fáradtság, a 

kialvatlanság, a hiányos fogazat, borostás arc, az italszag. Jellegzetes módon nagy bevásárló 

szatyrokkal járnak, melyekben megmaradt múltjukat, jelenüket és intimszférájukat cipelik. 

Koldulnak, isznak, és néhány esetben kikövetelik az emberek együttérzését, netán lelkiismeret 

furdalást okoznak. 

A FEANTSA definíció alapján megállapítható, hogy a hajléktalanok nem alkotnak 

homogén csoportot, a hajléktalanok körében kasztosodás figyelhető meg. Az „elit” átmeneti 

szállón él.  Ezt követi az éjjeli menedékhely, ahová bárki, sorban állás után bekerülhet. A 

kasztrendszer legalján a már vázolt utcán élők vannak.  A negyedik nagy csoport a látens 

hajléktalan, akik nem lakás céljára szolgáló épületben (bódé, sátor, pince, barlang) laknak, 

tehát nem jelennek meg közterületen élőként. 

Mind a négy csoport azonosítója, hogy nem ismeri el a hajléktalanságát, illetve ideiglenesnek 

tartja azt.  

- Fedél nélkülieknek (roofless) tekintjük azokat, akik éjszakáikat közterületen, a szabad 

ég alatt, vagy valamely nem lakhatást szolgáló zugban töltik. 

                                                 
11

 Dr. Bodor György – a Hajléktalanok munkaerő-piaci  re/integrációja Konferencia 2003.  Kiút Egyesület – 

saját kiadás  
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-  Ténylegesen hajléktalanoknak tekintjük azokat, akik fedél nélküliek, vagy semmilyen 

stabil, tartós lakhatási lehetőséggel nem rendelkeznek. Nap, mint nap „meg kell dolgozniuk” 

azért, hogy éjszaka valahol megaludjanak - legyen az akár lakás, melybe szívességből 

befogadják. 

- Lakástalanoknak (people without flat) tekintjük azokat, akik fedél nélküliek, effektív 

hajléktalanok és stabilan nem-lakásban, de lakhatást szolgáló helyiségben laknak 

(munkásszálló, börtön, bentlakásos intézmények stb.) 

Nemzetközi terminológia szerint „homeless”-nek tekintjük együttesen azokat, akik fedél 

nélküliek, voltaképpeni hajléktalanok, lakástalanok - vagy ugyan lakásban laknak, de az 

alkalmatlan arra, hogy benne családot és otthont rendezzenek be (a lakás túlzsúfoltsága, 

fizikai színvonala miatt)”
12

  

 A legelesettebbek, legnehezebben mobilizálhatók az utcán élők. Több tanulmány – 

legutóbb a Szociális Szemlében jelent meg, azt állapítja meg, hogy ½-1 év utcán töltött idő,  

hat-nyolc évvel rövidíti meg életüket.
 13

  

Ezek az emberek már kiilleszkedtek a társadalomból, nehezen motiválhatóak, alig  

vonhatók be közösségi programokba. Az ő esetükben a legnehezebb a reintegráció 

megvalósítása. Az utcai szociális szolgálatok munkatársai segíthetik az alacsonyküszöbű 

szolgáltatások felé az ügyfeleket, és ezáltal segíthetik, növelhetik az esélyüket a 

visszailleszkedésben. Majd az emeltebb szintű szolgáltatásokat igénybe vevőket segíthetik 

tovább a motivációjuk megtalálásában és fenn- tartásában. 

Nem sokkal jobb a helyzete a „fapadokon” élőknek sem. A „fapad”, hivatalosan éjjeli 

menedékhely, ún. alacsonyküszöbű szolgáltatás, mindössze hét hónapnál nem régebbi 

tüdőszűrő igazolással fogad éjszakára hajléktalanokat. Feladata szállás és kiegészítő (fürdés, 

ételmelegítés) szolgáltatások biztosítása egy éjszakára. Éjszakáról-éjszakára igénybe vehető, 

az itt éjszakázók nappali életvitele hasonló az utcán élőkéhez, leginkább a téli időszakban 

veszik igénybe ezt a szolgáltatást. 

Nagyobb eséllyel lehet változást elérni a hajléktalanoknál, azokon a helyeken, ahol 

bevezették „B” kategóriás éjjeli menedékhelyet. A „B” kategóriás éjjeli menedékhelyek az ott 

alvóknak biztosítják a lehetőséget, hogy későbbi időpontban is elfoglalhatják az ágyukat, így 

segítve az elhelyezkedésüket, munkahelyük megtartását, ők már várólistán vannak az 

átmeneti és/ vagy munkásszállókon.  

Nappali melegedő – van példa nonstop melegedőre is, ilyen például a „Fűtött utca” 

elnevezésű ellátó. Feladata hajléktalanok napközbeni ellátása, biztosítani kell tisztálkodási,- 

mosási, főzési, - ételmelegítési lehetőségeket, valamint biztosíthat postai cí met, csomag 

megőrzést, általában olyan szolgáltatásokat, amelyek a lakhatási lehetőség hiánya miatt a 

hajléktalan személy számára csak itt elérhetőek. Az ellátáshoz való hozzájutás, a hajléktalan 

személyek a szociális ellátásokat önkéntesen veszik igénybe. Az ellátás az igénylő kérésére 

jön létre, amely meghatározott ideig tart. 

A fővárosban 2014.szeptemberben hajléktalankérdésről tanácskoztak politológusok, 

szociológusok és civil szervezetek képviselői. Juhász Attila, a Political Capital Institute (PC) 

vezető elemzője legfrissebb kutatásaik adatait ismertette, e szerint „a 2011-es népszámlálás 

234 ezer emberről állapította meg, hogy nem lakásban él. Egy 2012-es adat szerint 100 ezren 

vették igénybe az ellátórendszert, egy tavalyi adat alapján egészen pontosan 37377 

otthontalan emberről beszélhetünk.”
14

 Melynek több mint egy negyede a fővárosban él. 

                                                 
12

 Bényei Zoltán-Gurály Zoltán- Győri Péter- Mezei György: Tíz év után. Gyorsjel0entés a fővárosi 

hajléktalanságról. Esély 2001/1.62-95 o. 
13

 Nárai Márta: A perifériára szorult emberek egészségképe, egészségmagatartása, mely a Szociális Szemle 

2013/1-2. 
14

http://www.hir24.hu/belfold/2014/09/23/segitseg-vagy-a-kemeny-kez-politikaja-valaszok-a-hajlektalansagra(1) 
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A krízisszállók, az éjjeli menedékhelyek és az átmeneti szállók megközelítőleg 4800  

főnek tudnak fedelet és szolgáltatást   biztosítani.  A számok azt tükrözik, hogy a hajléktalan 

ellátó szervezetek, melyekben szerepet vállal az állam, az egyházi és civil szervezetek, nem 

képesek a hozzájuk segítségért fordulóknak alapvető problémáikban hathatós segítséget 

nyújtani, mert ezek össztársadalmi, politikai, gazdaságpolitikai, társadalmi szolidaritás várna 

el minden társadalmi szereplőtől.  

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a hajléktalanság krízishelyzet és hosszú, lassú 

lecsúszási folyamat eredménye egyaránt lehet. Tartós fennállása esetén utólag nehéz 

rekonstruálni azt, hogy az adott pillanatban észlelt deficitek és károsodások vajon a 

hajléktalanság okaiként vagy következményeiként értékelhetők.  

 

3. A Közép-magyarországi Régió munkaerő-piaci helyzete 

 

A közép-magyarországi térség gazdasági szempontból Magyarország legjelentősebb és 

egyben a legfejlettebb területi egysége. A kiemelt ágazatok teljesítménye alapján Pest megye 

gazdaságát többségében az országosnál kedvezőbb folyamatok jellemzik. Az ipari szervezetek 

székhely szerinti teljesítménye az átlagosnál nagyobb mértékben bővült, az építőipari termelés 

csökkenése kisebb volt, mint országosan. Az országos tendenciákkal megegyezően a 

foglalkoztatottak száma nőtt, a munkanélkülieké csökkent, a gazdasági aktivitás megyei 

mutatói változatlanul kedvezőbbek az átlagosnál.
15

  

 

3.1 Gazdasági jellemzők 

 

2013. első háromnegyed évében Pest megye és a főváros gazdasági teljesítményében 

ellentétes irányú változások következtek be. A regisztrált vállalkozások száma az országos 

átlagnál nagyobb mértékben bővült. A beruházások értéke folyó áron emelkedett, fajlagos 

nagysága az országos érték kétharmadát érte el. Az ipari szervezetek teljesítménye az 

országos növekedéssel ellentétben csökkent. Az építőipari termelés bővülése, valamint az 

átadott lakások és az új lakásépítési engedélyek számának visszaesése is meghaladta az 

országost. 

A megyei kereskedelmi szálláshelyek mutatói kedvezően alakultak, a vendégek és a 

vendégéjszakák számának emelkedése átlag feletti volt.
16

  

 

3.2 Gazdasági szervezetek 

 

Pest megyében 2013. szeptember 30-án 199 ezer gazdasági szervezetet regisztráltak, számuk 

– az országos 1,3%-os növekedést meghaladóan – 2,4%-kal emelkedett az előző év azonos 

időpontjához képest. A szervezetek több mint kilenctizedét kitevő vállalkozások 49%-a társas 

vállalkozás, 51%-a önálló vállalkozó volt. Számuk egyaránt 2,6%-kal gyarapodott az egy 

évvel korábbihoz képest. A regisztrált szervezetek közül a legtöbbet, 29 ezret a kereskedelem, 

gépjárműjavítás, 27–27 ezret az ingatlanügyletek és a mezőgazdaság, 22 ezret pedig a 

                                                 
15  www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/133/pest133.pdf 
16

  www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/134/pest134.pdf 
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tudományos és műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágak képviseltek a 2013-ban. Számuk 

az egy évvel korábbihoz képest 0,7–4,4% között növekedett, ezek közül legjobban a 

tudományos és műszaki tevékenység, a legkevésbé az ingatlanügyletek gazdasági ágban. 

Tízezer feletti szervezettel rendelkeztek az építőipar, az ipar és az egyéb szolgáltatás ágak is, 

az építőipart csökkenés, a másik két ágat kismértékű (1,2–1,3%-os) növekedés jellemezte.
17

  

3.3 Ipar 

A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások Pest megye területén működő 

telepein 2013. I–III. negyedévében a termelés 3,2%-kal csökkent (országosan gyakorlatilag 

stagnált). Az itt előállított 1557 milliárd forint termelési érték az országos termelés 8,9%-át 

tette ki.
18

  

 

3.4 Turizmus 

 

2013. január–szeptemberében Pest megye kereskedelmi szálláshelyein 334 ezer 

vendég 652 ezer vendégéjszakát töltött el, 7,5, illetve 8,1%-kal többet, mint az előző év 

azonos időszakában. (Országosan 5,3%-kal több vendég 4,4%-kal több vendégéjszakára 

maradt.) A vendégforgalom élénkülése az összes vendég több mint héttizedét kitevő 

belföldiek számának 9,0, és a külföldi vendégek számának 4,0%-os emelkedéséből adódott. A 

külföldiek vendégéjszakáinak valamivel több, mint háromnegyedét az Európai Unióból 

érkezett vendégek adták: összesen 144 ezer éjszakára vették igénybe a megye kereskedelmi 

szálláshelyeinek szolgáltatásait, 7,8%-kal többre, mint egy évvel korábban. 
19

  

 

3.5 A munkaerő-piaci helyzet alakulása 

 

A KSH munkaerő-felmérés adatai alapján 2013 III. negyedévében a 15–74 éves 

népesség körében a gazdaságilag aktívak száma 838 ezer fő volt. Ezen belül a 

foglalkoztatottak száma 767 ezer, a munkanélkülieké közel 71 ezer főt tett ki. Mivel a 

foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma egyaránt csökkent az előző év azonos 

időszakához képest, a gazdaságilag aktívak köre 12 ezer fővel szűkült. Ezzel párhuzamosan 

az inaktív népesség száma 504 ezer főről 514 ezer főre nőtt. A fővárosi munkanélküliségi ráta 

– az egy évvel korábbival megegyezve – 8,4% volt, így 1,4 százalékponttal elmaradt az 

országos átlagtól. A legalább 5 főt foglalkoztató budapesti székhelyű vállalkozásoknál, 

valamint a költségvetési szerveknél és nonprofit szervezeteknél az év első kilenc hónapjában 

935 ezren álltak alkalmazásban, majdnem ugyanannyian, mint egy évvel korábban. Ezen belül 

a teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma 0,5%-kal, 829 ezerre csökkent, míg a 

részmunkaidősöké 3,2%-kal közel 106 ezerre emelkedett. A versenyszférában csökkent, míg a 

költségvetési szerveknél növekedett az összlétszám. A gazdasági ágak többségét 

létszámcsökkenés jellemezte, de pl. a feldolgozóipar, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, a 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, a humán-egészségügyi, szociális ellátás, az 

ingatlanügyletek és a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás ágakban 0,2–

                                                 
17

 www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/133/pest133.pdf 
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7,4%-os létszámbővülés volt. A Pest megyei székhelyű szervezeteknél foglalkoztatottak havi 

bruttó átlagkeresete az év első kilenc hónapjában 210 423 forintot tett ki, 3,8%-kal többet, 

mint egy évvel korábban. A növekedés az ország egészére jellemzőnél nagyobb volt. A 

családi kedvezmény nélkül számított nettó keresetek is az országosnál nagyobb ütemben –

5,1%-kal, 137 827 forintra – nőttek.2013 decemberében a nyilvántartott álláskeresők záró 

létszáma Pest megyében 33151 fő volt. A nyilvántartott álláskeresők 28%-a tartósan (több 

mint egy éve folyamatosan) regisztrált álláskereső. 
20

  

 

 

3.6 A keresleti oldal elemzése 

 

A gazdasági válság hatására a munkaerő iránti kereslet drasztikusan visszaesett. A 

legnagyobb visszaesés a feldolgozóipar, az építőiparban, a mezőgazdaság és az ingatlanügyek 

területén következett be. 2012-höz viszonyítva 2013-ban a legtöbb ágazatban nőtt, csupán az 

információ, kommunikáció, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység és az 

oktatás ágazatokban csökkent a bejelentett álláshelyek száma. 2013 novemberéig a téli 

átmeneti közfoglalkoztatási program nélkül is 10%-kal több állásajánlat érkezett 

kirendeltségekhez, mint egy évvel korábban. A munkaerőigények zöme (60%) 

középvállalkozásoktól érkezett. Az állásajánlatok jellegét tekintve még inkább szembeötlő a 

gazdasági válság hatása. Míg a támogatás nélküli állásbejelentések száma a válság előtti szám 

alá csökkent, ugyanakkor a támogatott foglalkoztatásra beadott igények száma a válság előtti 

szám többszöröse. A benyújtott állásigények több mint 60%-át a támogatottak teszik ki a téli 

átmeneti közfoglalkoztatás nélkül is. A felkínált munkahelyek betöltése 13%-ban 

szakképzettséget igényel.  Iskolai végzettség szerint az üres álláshelyek 25%-a középfokú, 

2%-a felsőfokú végzettséggel tölthető be, 73%-ban pedig elegendő a 8 általános vagy annál 

alacsonyabb végzettség is. 
21

 

 

3.7 A kínálati oldal elemzése- a regisztrált álláskeresők struktúrája 

 

Iskolai végzettség szerint emelkedett az alapvégzettségűek aránya 4 %-kal, a 

középfokú végzettségűeké 6,7%-kal, a felsőfokúaké majdnem 10%-kal csökkent az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. Az álláskeresők legnagyobb hányada továbbra is a 

középfokú végzettséggel rendelkezők köréből kerül ki (57%), az alapfokú végzettségűek 

aránya 36 %, míg a felsőfokúak aránya csupán 7 %. Igen magas a szakképzettséggel nem 

rendelkező álláskeresők száma, ezek a nyilvántartott álláskeresők nem rendelkeznek 

szakképesítéssel, azaz gimnáziumi, vagy általános iskolai végzettségű, illetve még befejezett 

általános iskolai végzettsége sincs. Állománycsoportok tekintetében az előző évhez 

viszonyítva a fizikaiak aránya nőtt, a szellemieké csökkent. A nyilvántartott álláskeresők 

korcsoportos összetételében a 25 év alattiak és az 55 év és felettiek aránya nőtt, a 25-54 éves 

korosztály aránya csökkent. Az álláskeresők 68,9%-a továbbra is a 25-54 éves munkavállalói 

rétegből kerül ki.  A korfa alsó és felső végén elhelyezkedő korosztály képviseli a 

legalacsonyabb értéket, a fiatal – 25 év alatti – csoport 13,2 %-ban, míg a 55 és feletti 17,8 %-

ban fordul elő. A nemek szerinti összetételben a gazdasági válságra legérzékenyebb 

ágazatokban, az építőiparban, feldolgozóiparban bekövetkezett – elsősorban a férfiakat érintő 
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– foglalkoztatás csökkenés miatt 2008 októbere óta a férfiak 45,1%-os előfordulása 

folyamatosan növekedett, 2010 márciusára 52,9%-os értéken érte el maximumát, majd – 

szezonális hatásra – csökkent, és 2011 első negyedévében ismét 50% fölé emelkedett. Ettől 

kezdve folyamatos a csökkenés, a férfiak előfordulási gyakorisága ismét alacsonyabb, mint a 

nőké. 2011 negyedik negyedévében már megközelíti a 2007 azonos időszakának értékét. Ez 

utóbbi változás részben a szezonális munkák megjelenésével, részben pedig a közmunkákban 

való részvétellel magyarázható.
22

 

A fővárosban külön célcsoportot jelentenek a hajléktalan álláskeresők, akik részére 

külön kirendeltség működik. Regisztrált létszámukat mintegy 2300 fő volt 2013-ban. 
23

 

 

4. Esélyegyenlőséget biztosító törvények  

 

A szakdolgozat szempontjából négy törvényt kell megemlítenem, Magyarország 

Alaptörvényét, (1945-2011. között Alkotmány), a Munka törvénykönyvét, az 

Esélyegyenlőségi törvényt, és a dolgozat szempontjából releváns Egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényt.  

 

4.1 Magyarország Alaptörvénye  

 

„Az egyenlő bánásmód követelményének szabályozása Magyarországon háromszintű. 

Az Alaptörvény XV. cikkelye
 
kimondja, hogy az alapvető jogok mindenkit különbségtétel 

nélkül megilletnek, illetve állami feladatként határozza meg az  esélyegyenlőséget. Az 

Alaptörvény tizenegy olyan szempontot emel ki nevesítve (faj, szín, nem, nyelv, vallás, 

fogyatékosság, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 

születési helyzet), amely alapján tilos a diszkrimináció. Az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény a jogrendszer egésze számára ad részletesebb 

útmutatást a követelmény értelmezéséhez; végül számos ágazati jogszabály (Munka 

Törvénykönyve, közoktatási és felsőoktatási törvény, egészségügyi törvény stb.) utal az 

esélyegyenlőségi törvényre, és állapít meg további, csak az adott területen érvényes 

szabályokat.”
24

 

Magyarországon az alapvető emberi jogokat, így a munkához való jogot is  az 

Alaptörvényben rögzítették,  mely kimondja XII. cikkejében: „(1) Mindenkinek joga van a 

munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek 

és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség 

gyarapodásához.(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden 

munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson.
25

 Ez a törvény biztosítja minden 

állampolgárnak az alapvető jogait, erre épül a többi törvény is. 
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4.2 Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény 

 

Ezt a törvényt azért említem meg a dolgozatomban, mert kutatásaim során ezt 

nevesítették esélyegyenlőségi tervként, holott ez a törvény kifejezetten csak az 

egészségkárosodottakat nevesíti, az egyéb, így a szociális hátrányokkal élőket nem. 

„A törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek 

meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció 

szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, 

önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása. Alapelvek 2.§ 

(1) Az államnak, a társadalom szervezeteinek és tagjainak oly módon kell tevékenységüket 

végezni, hogy az ne okozhasson olyan károsodást, amely fogyatékosság kialakulásához vezet, 

illetve olyan körülményeket kell létrehozni, amelyben a fogyatékos emberek képesek lesznek 

teljesebb életre és a fogyatékosságukból fakadó terheik csökkenthetőek. (2) A fogyatékos 

személyekkel kapcsolatos magatartás, tevékenység során, úgy kell eljárni, hogy az a 

fogyatékos állapot rosszabbodását megelőzze, illetőleg annak következményeit enyhítse.
27

 

A vizsgálódásaim során arra a megállapításra jutottam, hogy ez a törvény kifejezetten az 

egészségkárosodottakat nevesíti, az egyéb, így a hajléktalan személyeket és a szociálisan 

hátrányban élőket nem. A hajléktalanokra is vonatkozhat ez a törvény, amennyiben fennállnak 

a nevesített egészségkárosodások, azonban a speciális pszicho-szociális helyzetüket nem veszi 

figyelembe.  

4.3 Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény előírásai az esélyegyenlőségről és egyenlő 

bánásmódról 

 A vonatkozó jogszabályok egyértelműen meghatározzák, hogy mely szervezetnek kell 

esélyegyenlőségi tervet készíteniük. Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 36. §-a, valamint a Munka törvénykönyvéről 

szóló 1992. évi XXII. törvény 70/A §-a rendelkezik arról, hogy a bizonyos munkáltatói 

körnek esélyegyenlőségi tervet kell készítene. E munkáltatói kör az egyenlő bánásmód 

törvény 36 §-a értelében:  

„Az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi 

állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 70/A. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervet elfogadni.”
29

 

Az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése kötelezettségeket, feladatok elvégzését 

vonja maga után. A munkahelyen belüli esélyegyenlőség előmozdításával, az egyenlő 

bánásmód elvének érvényesítésével kapcsolatos kötelezettségek és az ellátandó feladtok 

szempontjából a törvény legfontosabb eleme az esélyegyenlőségi terv. Ebben a tervben 

kerülnek megfogalmazásra a szervezet rövid, közép és hosszú távú esélyegyenlőségi célja, a 

célok elérését szolgáló eszközök, a feladatok végrehajtásával megbízott felelősök. 

                                                 
27

  net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.Tv 
29

 http://www. net.jogtar.hu/eselytv 
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Mint az a fent idézett paragrafusból is egyértelműen kiderül, esélyegyenlőségi terv 

elkészítése nem minden munkáltató számára kötelezettség. A magánszektor azon gazdasági 

egységeire, amelyek többségi magántulajdonban vannak, a törvény nem ró kötelezettséget. Ez 

természetesen nem jelenti azt, hogy a többségi magántulajdonban lévő vállalatok, cégek nem 

készíthetnek esélyegyenlőségi tervet. Az Esélyegyenlőségi tervben az alábbi,  öt kiemelt 

hátrányos helyzetű célcsoport munkahelyen belüli viszonyait kell feltérképezni, ezen csoport 

helyzetének javítása érdekében kell szükséges intézkedéseket foganatosítani:  

- a nők, 

- a negyven évnél idősebb munkavállalók, 

- a romák, 

- a fogyatékos személyek, 

- a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli 

gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalókat nevezi meg. 

A terv természetesen más munkavállalói csoportok helyzetére is rávilágíthat, és 

megfogalmazhat ezen csoportok esélyegyenlőségével kapcsolatos intézkedéseket, de 

elsősorban a fent felsorolt öt munkavállalói csoport vonatkozásában kell kiemelten  

tevékenységet ellátnia. Ahol interjút készíthettünk a munkáltatókkal, nem volt megnevezve 

más csoport. 

 

 

 

4.4 Az esélyegyenlőségi terv 

 

Az esélyegyenlőségi tervet a munkáltatónak a szakszervezettel, annak hiányában az 

üzemi tanáccsal közösen kell elfogadnia. Ez nyújt garanciát arra, hogy a munkavállaló valós 

érdekei, szempontjai és igényei megjelenjenek az esélyegyenlőségi tervben. Az 

esélyegyenlőségi tervben foglaltaknak minden munkavállalóra ki kell terjednie, de különös 

tekintettel kell lennie a halmozottan hátrányos helyzetűekre. Az esélyegyenlőségi terv alapját 

az esélyegyenlőségi helyzetelemzés képezi. E helyzetelemzésben szükséges átfogó, 

transzparens képet nyújtani arról, hogy milyen az adott cég, szervezet, intézmény 

munkavállalóinak, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási 

helyzete. Az elemzésnek ki kell térnie a munkavállalók bérezési viszonyaira, 

munkakörülményeire, szakmai előmeneteli, képzési lehetőségeire, valamint a szülői szereppel 

kapcsolatos kedvezmények bemutatására is. A helyzetelemzésnek számszerűsített, tényszerű 

adatokat kell tartalmazni, a szervezeten belüli folyamatokról reális áttekintés kell nyújtania. A 

helyzetelemzésnek be kell mutatnia a szervezeten belüli azon tényezőket, erőforrásokat, 

amelyek elősegítik az egyenlő bánásmód érvényesítését és az esélyegyenlőség előmozdítását. 

Ezzel párhuzamosan a fenti célok elérését akadályozó hiányosságokat, gyengeségeket és 

anomáliákat is vizsgálnia, értékelnie kell.  A munkáltatónak a helyzetelemzés alapján 

esélyegyenlőségi tervet kell készítenie, melyben rövid, közép és hosszú távú célokat 

szükséges megfogalmaznia. A tervben meghatározott célok eléréséhez adekvát eszközöket 

kell rendelnie, valamint reális határidőket, és felelősöket. Intézkedéseket kell foganatosítania 

a helyzetelemzésben feltárt problémák felszámolására a hiányosságok pótlása érdekében.  Az 

intézkedésben kiemelt figyelmet szükséges fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű 

munkavállalók esélyegyenlőségének előmozdítására. A terv olyan, a törvényben nem említett, 

hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok vonatkozásában is intézkedéseket foganatosíthat, 
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mint a pályakezdők, a nyugdíjasok és hajléktalanok.
30

 Az esélyegyenlőségi tervben kiemelt 

elemként szükséges megjelölni azt, hogy a szervezet menedzsmentje hogyan, milyen 

módszerek segítségével kívánja ellenőrizni a kitűzött célok teljesülését, azok hatásait, illetőleg 

azt is, hogy milyen korrekciós lépéseket kívánna tenni abban az esetben, ha a kitűzött célokat 

csak csekély százalékban vagy egyáltalán nem sikerült elérni.  E tekintetben kifejezetten 

pozitív szabályozás az, hogy az elkészült esélyegyenlőségi tervet, az abban megjelölt 

célkitűzéseket kétévente szükséges felülvizsgálni. A helyzetelemzés, valamint az ennek 

alapján elkészített esélyegyenlőségi terv tartalmát, célkitűzéseit, azok adekvátságát külső 

szakértő, vagy intézmény nem vizsgálja. E tény, jelentős mértékben csökkentheti a 

helyzetelemzések és esélyegyenlőségi tervek tartalmának minőségbiztosítottságát, a 

célkitűzések relevánsságnak fokát, valamint azok sikeres és hatásos megvalósulását. 

Természetesen az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz megküldhető az esélyegyenlőségi terv, de a 

hatóság nem rendelkezik olyan humánkapacitással, amely lehetővé tenné az összes 

esélyegyenlőségi terv véleményezését.  

 

4.5 Esélyegyenlőségi referens, szakértő, vagy felelős biztosítása 

 

A cég életében bekövetkező változások koordinálásához és hatékony 

megvalósításához megfelelő humán kapacitást kell biztosítani. Ez nem mindig egyszerű 

feladat, hiszen a cég működésében megjelenő újabb foglalkoztatott személyek, új kiadásokat 

is jelenthetnek. Ezek ellenére viszont fontos, amennyiben az esélyegyenlőségi terv 

elkészítését és annak megvalósítását tűzzük ki célul, hogy külső segítséget (esélyegyenlőségi 

szakértőt, vagy a cégen belül kijelölt személyt bízunk meg az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

feladatok ellátásával (esélyegyenlőségi referens). Mindkettő lehetőség az esélyegyenlőségi 

vállalásaink értelmezését és gyakorlati megvalósulását segíti. 

 

A referens feladatai és funkciója  

- Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményei érvényesülésének 

figyelemmel kísérése és érvényre juttatása a szervezetben. 

- Részvétel az esélyegyenlőséget érintő valamennyi egyeztetésen. 

- Összekötés megteremtése a felső vezetők, a munkavállalók, a hátrányos helyzetű 

munkavállalók és a mutatók eredményeiért felelősök között. 

- Esélyegyenlőségi terv előkészítése, a tervkészítés szakmai felügyelete, koordinálása, az 

esélyegyenlőségi terv elfogadtatása. 

- Időszakos esélyegyenlőségi felmérések készítése. 

- Az esélyegyenlőségi terv megvalósulásának szervezése és figyelemmel kísérése. 

- Esélyegyenlőségi mutatórendszer (EMR) kidolgozásának, bevezetésének és 

alkalmazásának koordinálása a szervezetben. 

- EMR mutatószámok kidolgozásának koordinálása, a kidolgozott mutató javaslatok 

véleményezése. 

- Az EMR bevezetésében való közreműködés. 

- Esélyegyenlőséghez kapcsolódó eljárásrendek kidolgozása (tervkészítés lépései, a terv 

elfogadásának folyamata, ill. a panasztételi eljárás folyamata). 

- Rendelkezésre állás sérelmet szenvedett foglalkoztatottak számára, a sértett bejelentéséről 

jegyzőkönyv felvétele, a panasztételi eljárás megindítása. 

                                                 
30
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- Az egyenlő bánásmód sérelmével összefüggő eljárás lefolytatása, továbbá a munkáltató és 

a sérelmet szenvedett foglalkoztatott közötti egyeztetés szervezése, a jogsértés okának, 

körülményeinek vizsgálata, javaslattétel a személyes felelősség érvényesítésére, valamint a 

további jogsértés megelőzéséhez szükséges intézkedésre. 

- Együttműködés a jogsértés ügyében eljáró hatósággal.  

- Intézkedési javaslatok, esélyegyenlőségi célok kidolgozása, és egyeztetése, vagy legalább 

közreműködés az intézkedési javaslatok kidolgozásában a célok teljesítése érdekében. 

- Esélyegyenlőségi intézkedések, célok megvalósulásának nyomon követése, lehetőségeihez 

mérten az intézkedések/célok megvalósulásának biztosítása. 

- Javaslatok kidolgozása és gyűjtése az esélyegyenlőségi vállalásokkal és az EMR 

fejlesztésével kapcsolatban, ezek közvetítése a menedzsment felé. 

- Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi 

folyamatok áttekintése, szabályozási javaslatok megtétele.
31

  

Az esélyegyenlőségi referens munkáját az Esélyegyenlőségi Bizottság létrehozása és 

működtetése segítheti.  A szervezet vezetője (munkáltató) a közszolgálati/üzemi tanács 

javaslata alapján 3 főt választ meg (2 fő munkavállalói oldalról, 1 fő munkaadói oldalról). 

A jogszabály elveinek, iránymutatásainak megsértése szankciókat von maga után. 

Ennek értelmén munkajogi és polgári per indítható, melynek keretében a bíróság olyan 

döntést is hozhat, amely a szabályszegő felet a jogellenes helyzet megszüntetésére, illetőleg 

kártérítésre ítélheti. Hazánkban az első ilyen elmarasztaló, precedens értékű ítélet a törvény 

elfogadását kővető évben, 2004-ben született.
32

  

A törvény megszületésével a magyar joggyakorlatban került közérdekű 

igényérvényesítés intézménye is. A törvény megszületése előtt az egyenlő bánásmód elveinek 

be nem tartása, megsértése kapcsán kizárólag a sértett személy nyújthatott be keresetet a 

jogszolgáltatás intézményeihez. 2003-tól azonban lehetőség van arra is, hogy a személyiségi 

jogi pert, illetőleg munkaügyi pert indíthat az ügyész, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, 

valamint társadalmi - érdekképviseleti szerv is. Az egyenlős bánásmód elveinek 

érvényesülését a közigazgatási szerv, az Egyenlő Bánásmód Hatóság felügyeli. A hatóság 

bírságot róhat ki, valamint az elmarasztaló döntését nyilvánosságra hozhatja. Ez pedig nem 

teszi lehetővé, hogy az adott cég megfeleljen az Államháztartásról szóló 1992. évi törvényben 

foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatok elvárásainak. E szankció azt vonja maga után, hogy 

az érintett szervezet, munkáltató nem vehet részt hazai és európai uniós forrásokra épülő 

pályázatokban.  

 
5. A kutatás célja, módszerek  

A szakdolgozatom célja, munkavállalók, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

munkavállalók – kiemelten hajléktalan személyek - munkahelyen belüli helyzetének, az 

esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód vállalaton belüli érvényesülésének, illetve az 

érvényesülést gátló tényezőknek a feltérképezése.  Továbbá, a szakdolgozatban vizsgálom a 

munkavállalók és a munkáltatók viszonyát az esélyegyenlőséghez, a hajléktalan személyek 

foglalkoztatásához, és megfogalmazom azokat a következetéseket, melyek az 

esélyegyenlőséghez, integrációhoz kapcsolódó intézkedések meglétére, fejlesztésére és annak 

hiányára hívják fel a figyelmet. 
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  net.jogtar.hu/eselytv 
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Helyzetelemzés 

- a vizsgált célcsoport jellemzői 

- szociális környezet, szociális ellátórendszer a Közép - magyarországi Régióban 

(továbbiakban: KMR), kiemelten a fővárosban 

- a vizsgált térség KMR, elsősorban a főváros munkaerő-piaci helyzete 

- az esélyegyenlőségi törvény előírásai 

 

Hipotézis 

A szervezetek formálisan alkalmazzák az esélyegyenlőségi törvényt, nem használják 

ki azon erőforrásokat, melyeket a romák, nők, fogyatékkal élők, hajléktalan személyek  és 

egyéb hátrányos helyzetű emberek jelenthetnek a munkaerő-piacon. 

 

Az adatgyűjtés módszerei 

- törvényi háttér feltérképezése 

- szervezeti statisztikai adatok gyűjtése 

- strukturált interjú a térségben működő munkáltatókkal 

- fókusz csoportos interjú a célcsoporttagokkal 

 

 

 

5.1 Kutatási módszerek 

A munkáltatókkal készített interjúk, a fókusz csoport tapasztalataival és a statisztikai 

adatok felhasználásával elemzem a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának kemény (pl. 

hátrányos helyzetű foglalkoztatottak száma, munkaerő kiválasztás rendszere, a szervezet 

esélyegyenlőségi koncepciója stb.) és lágy (pl. a munkavállalók részvételének lehetősége a 

szervezet esélyegyenlőségi céljainak és eszközeinek tekintetében, esélyegyenlőségi referens 

működésének eredményei, a munkavállalók érdekérvényesítési lehetőségei stb.) adatait. 

 

5.2 Kiértékelés módja 

 
A kiértékelés eszköze egy pontozási rendszer, melyhez egy szöveges értékelés tartozik, 

mellyel a vizsgált szervezet esélyegyenlőségi helyzetelemzését készítethetjük el. Az elért 

pontok lényegében meghatározzák a szervezet/cég által már létrehozott és birtokolt 

esélyegyenlőségi szempontokat, és e mellett kijelölik azokat a fejlesztési, beavatkozási 

irányokat, melyek a szervezet/cég előtt állnak.  

 

5.3 Fókusz csoport 

 

Hajléktalan célcsoport tagjaival három fókusz csoport tartottam.  A csoportokat a 

fókusz csoport interjú kutatási módszertanának figyelembevételével szerveztem és 

bonyolítottam. Mint szociális munkás és a dolgozat írásakor projektvezető is, nem volt nehéz 

dolgom a csoport tagok toborzásával, a folyamatos munkakapcsolatból adódóan kérésemre 

vállalták a csoporton való, részvételt. Annál is inkább, mert a TÁMOP 5.3.3 projekt a 
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hajléktalanok munkaerő-piaci reintegrációról szólt. Volt olyan csoporttag, aki már évek óta 

dolgozott a projektnek köszönhetően és volt, aki az álláskeresés fázisában, képzésben volt. A 

fókusz csoport ” Kvalitatív módszer, melynek során a célcsoport 6-10 tagja másfél-kétórás 

közös beszélgetésen vesz részt.”  

Jellemzői: egy megszervezett, moderátor által irányított csoportbeszélgetést (max. 10 fő) 

rögzítenek videokamerák, hangfelvevők segítségével, majd elemzik kutatási célból 

-  az ilyen csoportok „gyújtópontba” vesznek egy speciális témát, s ettől a középponttól 

nem térnek el, vagy állandóan visszatérnek rá. A csoportban zajló kommunikációt mindig 

ebben a gyújtópontban tartják. A cél viszont az, hogy a központi témán belül a fogyasztók 

csoportja minél szabadabban nyilvánuljon meg. 

- közös kommunikáció 6-10 ember között 

- Félúton a megfigyelés és az interjú között 

Használható 

- Konkrét kutatási kérdés megfogalmazására 

- Fogalmak, kutatási problémák definiálására 

- Kérdőíves felvétel előkészítésére 

- Hatásvizsgálatokra (evaluáció) – programértékelés 

- Szupervízióra, feszültségek oldására”
33

 

 

A fókusz csoportban  azt a kérdést jártuk körül, hogy a csoport tagjai ismerik-e, 

vannak-e  tapasztalataik, és mi a véleményük  az „Egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi  CXXV. törvény”-ről? 

 

Mielőtt a fókusz csoport tapasztalatait ismertetném, néhány - a fókusz csoport tagjaira 

jellemző demográfia adatot mutatok be a csoport tagjairól. A fókuszcsoportok tagjainak 

összes száma: 30 fő 

 

 

 
 

Szintén fele-fele volt a vidéki és fővárosi születésűek száma. 
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 Pecze, Kutatásmódszertan: slideplayer.hu/slide/1984099/   



21 

 

 
 

 
 

A férfiak 32 és 59 év közöttiek voltak, az átlag életkoruk 47,8 év, a nőknél 25 és 57 

volt a két korhatár, és 43,5 év az átlagéletkor.  

 

 

 
 

A csoport 20%-a végzett 8 általános iskolát, 60 %-a szakmunkás, középfokú 

végzetséggel rendelkezett, és 10 % -10-ának érettségije és felsőfokú képesítése is volt. 

 

A vizsgálat szempontjából lényeges adatnak minősül a hajléktalan életformához 

kapcsolódó adatok is. Ilyen adat a hajléktalanként eltöltött idő: 
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A csoport 21% -a 1-2 évet töltött hajléktalanként, közel egyharmada (32%) 3-és 5év 

között, ugyancsak 21 % 5 évnél többet, de 10 évnél kevesebbet, és sajnos olyanok is akadtak, 

akik kénytelenek voltak 10 évnél is hosszabb időt tölteni fedél nélkül (26%) 

 

A fókusz csoport idején rögzített lakhatási forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelenlegi lakhatás mód is tükrözi a csoport tagjainak hajléktalansághoz való 

viszonyát. A csoport tagjainak jelentős része (40%) jelenleg is valamilyen hajléktalanellátó 

intézmény lakója, a munkásszállón lakók is 25 %-ot képviselnek, és csak 35% az albérletben 

lakók aránya.  

 

 

 

A munkával kapcsolatos adatok a következőek voltak. Jelenleg a csoport tagjaiból 

30%-nak nincs munkája, 25% alkalmi munkából él 10 % közfoglalkoztatásban vesz részt,  

és csak a maradék 35%-nak van valamilyen munka viszonya.(20%-nak 1 évnél 

régebbi).  
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   Ezt az arányt igazolja a hosszú távú tervekre vonatkozó kérdésre adott válaszok is. 

 

 
 

A megkérdezettek 45%-a fix megélhetést biztosító munkahelyet szeretne magának, és 

csak 25% szeretne a jelenlegi munkahelyével kapcsolatos pozitív változásokat (megbecsülést, 

stabilitást). 

 

A fókusz csoportban a dolgozat mellékletében található  kérdéssel sorral dolgoztam, e 

vezérfonal mentén a csoportokban folytatott  beszélgetés során az alábbi  tapasztalok gyűltek 

össze: 

A vizsgálat során a  munkáltatók és a munkavállalók véleménye és megfigyelései 

ellentétben voltak egymással. Míg a munkáltatók tisztában voltak a törvényi 

kötelezettségeikkel, addig a munkavállalók többsége az alapvető fogalmakat sem ismerte. 

Munkáltatóknál megközelítőleg pontos számokat tudtak mondani arról, hogy a 

foglalkoztatottak közül hányan tartoznak a törvény által nevesített potenciálisan 

veszélyeztetett esélyegyenlőségi csoportokba. 

A fókusz csoportban, mint munkavállalóknak, még a hátrányos helyzetben lévők 

meghatározása is problémát okozott. A munkavállalói fókuszcsoport több tagjának sem 

sikerült közösen összegyűjtenie azokat a hátrányos helyzeteket, amikkel a munkavállalóként 

találkozhatnak. Elsődlegesen a fogyatékkal élők csoportját nevezték meg, utána az etnikai és 

nemzeti kisebbségek kerültek sorra. Az olyan alapvető hátrányos megkülönböztetéseket, mint 

a nem, kor, családi vagy egyéb szociális helyzet, csak később, kisebb segítséggel sikerült 

realizálniuk. Arra a kérdéskörre, hogy a munkahelyükön figyelemmel kísérik-e, az ilyen 

típusú munkavállalók jelenlétét, határozott nemleges válaszok érkeztek. Ez adódhat a 
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többségben alacsony státusú munkakörökből is. Saját maguk megítélése is problémát okozott 

a csoport számára, mert bár folyamatosan hangoztatták, hogy a hajléktalanság akadály a 

munkakeresésnél, mégsem szerepelt az elsődleges meghatározások között. Ez az álláspont a 

beszélgetés során határozott változáson ment keresztül, amikor szembesültek, az egymásnak 

felhozott példák miatt, hogy jelenlegi társadalmi státusuk az esetek többségében megnehezíti, 

sok esetben meg is akadályozza a munkaviszony létesítését, a munkába járást, a fekete 

munkavégzés alóli kikerülési lehetőséget. 

Többen elmondták, hogy folyamatos dilemmát okoz számukra, hogy egy új 

munkahelyen történő jelentkezés esetén titkolják hajléktalanságukat, vállalva annak 

kiderülésének következményeit.  

Íme néhány idézet a fókusz csoporton elhangzottakból: 

„F. Sándor: Hát az a szerencse a cégnél, hogy eleve úgy vettek fel minket, hogy 

hajléktalanokat vettek fel. így nem kellett titkolni. De egyébként, ahogy észrevettem máshol 

titkolni kell. Én se ismerném be, mert úgy állnak hozzá, mint egy cigányhoz, vagy 

börtönviselthez, vagy alkoholistához. Mert úgy vannak vele, hogy hajléktalan annak valami 

oka van, lehet, hogy tré a pali vagy link, vagy valami bűnöző, vagy lopni fog én nem 

mondanám meg. Én nem ismerném be, mert mondták is, hogy ne ismerjem be, ezt szociális 

munkások mondták, ott a déli utcában.   

G. Ibolya: Én nem titkoltam soha, sőt, ha nem is kérdezték, én akkor is elmondtam. 

Ú. Rózsi: Komolyan szeretnék szólni. Ha valakinek hajléktalan intézmény van beírva a 

lakcímkártyájába, akkor hátrányos helyzetű. Tüneményes dolog, volt, hogy az Üdvhadsereg 

vezetője felhívta a nagyfőnököt, hogy te, ennek a Dózsa szálló van beírva, szóval, már ezen 

bukhatott volna az, hogy akkor engem oda felvegyenek, pedig ezzel foglakoznak. 

C. József: Én megőriztem az állandó lakcímemet, ami persze fiktív, levelezésinek, meg 

bediktálom a Szobi utcát, ezt úgyse ismeri senki.” 

 

Bár nem csak a törvény által kötelezett munkáltatóknál létezik esélyegyenlőségi terv, a 

felkeresett hat munkáltatónál, sehol sem említették, hogy a hajléktalan munkavállalókra 

kialakítottak volna különleges stratégiát.  

Ilyenek lehettek volna a rugalmas munkaidő, azért, hogy a hajléktalan munkavállalók 

időben beérjenek a szálláshelyükre, vagy munkásszállás biztosítása. Valószínűsíthető, hogy az 

esélyegyenlőségi tervet készítő külső vagy belső munkatárs vagy team, inkább a törvényben 

konkretizált csoportok érdekeinek védelmére koncentrált, és nem gondolta át hajléktalan 

munkavállalók élethelyzetéből adódó különleges feladatok szabályozását. 

A fókusz csoportokban résztvevő hajléktalanoktól arra kaptam egyértelmű választ, 

hogy bár az esélyegyenlőségi terv készítésére kötelezett munkáltatók komoly apparátust 

működtetnek a törvény betartásának érdekében (esélyegyenlőségi referens, külső és belső 

munkatársak az intézkedések megtervezésére), a célcsoportok tagjai a tervek kialakításának 

folyamatában nem képviseltetik magukat. Az intézkedések nem mindig érik el célcsoportot.  

Ennek okai, hogy nincs megfelelő tájékoztatás, valamint a tervekben sokszor nem szerepelnek 

olyan veszélyben lévő csoportok, mint például a hajléktalanok. 

A hajléktalan munkavállalók válaszaiból, melyek a fókuszcsoporton hangzottak el, 

arra lehet következtetni, hogy az egyéb, a törvényben felsorolt csoportokhoz hasonlóan, az 

esélyegyenlőségi tervben szükséges lenne egy direkt az ő számukra szabályozott részre, 

amely segítené a munkavállalás feltételeinek kialakítását, valamint szabályozná a 

munkáltatokhoz való viszonyukat.  
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A felsorolt problémákból és intézkedések hiányából is adódhat, hogy a hajléktalanok 

között sokkal kevesebb azok aránya, akik stabil munkahellyel rendelkeznek, vagy képesek 

hosszabb ideig azt megtartani. 

 

5.4 Munkáltatóknál végzett interjúk 

 

A szakdolgozat legkritikusabb pontjának bizonyult a munkáltatókkal tervezett interjú. 

Amikor kigondoltam a témát, még egyszerűnek és kivitelezhetőnek tartottam. Közel ötven 

munkáltatót kerestem meg e-mailben és telefonon.  Az e-mailjeimre nem válaszoltak, 

telefonos megkeresésemkor végig hallgatták ugyan a kérésemet, de ki-ki a maga 

temperamentumában, stílusában utasított vissza. Így a tervezett tíz munkáltatói interjúból 

kapcsolati tőke felhasználásával hat interjút sikerült felvennem.  Ez a hat munkáltatói interjú 

tükrözi a mai magyarországi helyzetet, szűkebben a közép-magyarországi régió gazdasági-

társadalmi helyzetét. 

 

Az interjúkat hat szervezettel/céggel sikerült felvennünk, melyek főbb jellemzői 

láthatók az alábbi táblázatban: 
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1 Budapest hajléktalan ellátás közalapítvány 54 kötelezett van van 

2 Budapest 

hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatása vállalkozás 6 nem kötelezett nincs nincs 

3 Budapest pályázatkezelés közalapítvány 115 kötelezett van van 

4 Budapest munkaügyi ellátás közigazgatás 412 kötelezett van van 

6 Budapest építőipar vállalkozás 250 nem kötelezett nincs nincs 

 

 

Ahhoz, hogy az interjúkérdésekre választ kapjak meg kellett vizsgálni az adott 

szervezet szervezeti kultúráját. 

„A szervezeti kultúráját úgy határozhatjuk meg, mint azoknak a normáknak, értékképzetének 

és gondolkodásmódoknak az összességét, amelyek meghatározzák a minden rendű és rangú 

munkatársak magatartását és ezzel a vállalatról kialakult összképet.”
34

 

„A szervezeti kultúrának azonban csak tünetei figyelhetőek meg és mérhetőek, a 

szervezeti kultúra érték-és felszíni tünetek csoportosítása és elemzése alapján lehet 

következtetni. Ehhez az elemzéshez jól használható eszköz a 7S modell. Ezt a vizsgálati 

                                                 
34

  J.M. Kobi 1985. id. Szeicz 2008. 
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módszert alapul véve a vizsgálatban összeállított
35

 egy kérdőívet (1.sz. melléklet), amelynek 

segítségével az alábbi kérdésekre kerestünk választ: 

 

Stratégia: Milyen a tervrendszer? Hogyan készül a terv? Milyen prioritásai vannak? 

Holisztikus?  Ismertsége? 

 

Struktúra: Milyen típusú szerkezet? Milyen a feladat megosztás? Milyen a bevonás 

mértéke? Milyen a döntés és felelősség elosztása? 

 

Rendszerek: Milyen rendszerek jellemzik az értékteremtő folyamatot? 

támogató folyamatok vannak? Feladat vagy szabály centrikusak a rendszerek? 

 

Kompetenciák: Mennyire ismert és menedzselt a szervezet tudástőkéje? 

Munkatársak: bérmunkások vagy partnerek? Hogyan menedzselik az emberi tőkét? 

 

Stílus: Milyen az emberi kapcsolatok minősége? Hogyan értékelik és menedzselik a 

bizalmi tőkét? Milyen a belső-külső kapcsolatháló? A kommunikáció stílusa, empátia? 

 

Az interjúk során fontosnak tartottuk hangsúlyozni, hogy a kérdőív kitöltése nem 

jelent semmilyen kritikát a céggel és a cégnél dolgozó személyekkel kapcsolatban. A cél az, 

hogy átfogó képet kapjunk a cég esélyegyenlőségi szempontjairól és helyzetéről. 

A kiértékelés eszközeként egy pontozási rendszert készítettünk, melyhez egy szöveges 

értékelés tartozik. 

Az elért pontok lényegében meghatározzák a cég által már létrehozott és birtokolt 

esélyegyenlőségi szempontokat, és e mellett kijelölik azokat a fejlesztési, beavatkozási 

irányokat, melyek a cég előtt állnak.  

Az egyes kategóriákra kapott pontszámok és azok átlaga. 

 HARD SOFT 

Szervezet Stratégia Struktúra Rendszerek Kompetencia Stílus Munkatársak 

1 6 3 2 0 4 2 

2 7 8 8 0 5 3 

3 1 2 3 0 1 3 

4 5 4 5 0 5 3 

5 5 8 5 0 4 2 

6 4 7 11 0 5 3 

Átlag 4,5 4,75 4,9 0 3,75 2,5 

                                                 
  

35
 Kölesné Bukovics Zsuzsanna - Tölgyfaszegi Attila TÁMOP 5.3.3-11/1-2011-0003 sz. projekt Tanulmány  

Emnyet  Kft. 2014. 
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5.5 Hard elemek értékelése 

 A stratégiai szempontokat tekintve az interjút adót szervezetek adatainak átlagából az 

derült ki, hogy a szervezetek alapdokumentumaiban megjelenik néhány alapvető 

esélyegyenlőségi törekvés. A szervezetek nagy része rendelkezik egy vagy több 

társadalomtudatossági témájú dokumentummal, van valamilyen panaszkezelési szabályzatuk, 

bár ezt a munkavállalók általában nem ismerik.  

A szervezetekben lehetőség van a rugalmas munkavégzésre, de ennek formája nincs 

szabályozva, inkább csak szokásjogokon alapul. 

A struktúra tekintetében a munkahelyen belül, illetve a menedzsmentben a hátrányos helyzetű 

és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalók aránya igen alacsony. Az alacsony 

értéknek több oka is van. A szervezetek általában nincsenek tisztában az alkalmazottak 

szociális helyzetével, hiszen nem gyűjtenek erre vonatkozóadatokat. Pontos adatokat erre 

vonatkozóan csak azoktól a munkáltatóktól kaptunk, akik a különböző pályázati lehetőségeket 

kihasználva alkalmaznak hátrányos helyzetű munkavállalókat. 

A cégek általában alkalmaznak esélyegyenlőségi referenst, aki azonban az eddigi 

munkája mellett látja el ezt a feladatot is, így a túlterheltség miatt a minimumra törekedve. 

A szervezetek lehetőségeikhez mérten támogatják a munkatársak egészségmegőrzését. 

Évente legalább egy szűrővizsgálatot alkalmazottaik részére, de találtunk olyan szervezetet is, 

ahol e mellett az üzemorvos is folyamatosan rendelkezésre állt, valamint különböző 

prevenciós programokban is támogatták a munkatársak részvételét, pl. bringázz a munkába, 

all you can move stb. 

A rendszereket vizsgálva elmondható, hogy a szervezeteknek általában egy 

esélyegyenlőségi intézkedésük van. Létezik munkaügyi, humánpolitikai szabályozásuk, de a 

munkaerő-kiválasztásnál nem élveznek előnyt a hátrányos helyzetűek. A hátrányos helyzetű 

munkavállalók előmenetele nem biztosított, az esélyegyenlőségi terv megvalósítása nem 

rendszeresen ellenőrzött és az ellenőrzések után sem történik semmiféle beavatkozás. 

 

5.6 Soft elemek értékelése 

 

A kompetencia tekintetében a szervezetekre jellemző, hogy egyáltalán nem vonják be 

a munkavállalókat a szervezeti stratégia kialakításába. A vizsgált szervezeteknél nem 

találkoztunk olyan szervezettel, ahol a hátrányos helyzetűek egy csoportja vagy a képviselőik 

részt vettek volna a stratégia alakításában vagy akár annak véleményezésében. Mint korábban 

írtam, a szervezetek a törvényi előírásoknak megfelelően kineveznek esélyegyenlőségi 

referenst, azonban a referens nem tagja a menedzsmentnek. Vannak szervezetek, ahol 

lehetőség van részt venni a menedzsment ülésein, de inkább csak abban esetben, ha 

valamilyen probléma esetén ő jelzi részvételi szándékát. 

A  szervezeti stílust vizsgálva elmondható, hogy a szervezeti vezetés részben ismeri az 

esélyegyenlőségi szabályozásokat, fogalmakat, ezeket a menedzsment írásos formában –

intraneten, belső hírlevélben- elérhetővé tette a munkavállalók számára. Nem találkoztunk 

olyan szervezettel, ahol erre vonatkozó konkrét képzés, személyes tájékoztatás vagy 

esetlegesen a munkavállalókban felmerült kérdések tisztázása történt volna. A kérdésekre 

adott válaszokból az derül ki, hogy a cégvezetés igyekszik figyelembe venni a munkavállalók 

érdekeit. Bár a fókusz csoportban erre a felvetett kérdésre ezek a történetek elakadnak a 

problémafelvetés szintjén. 

A munkatársak tekintve az interjúk során nem volt olyan szervezet, ahol az esélyegyenlőségi 

tervben meghatározott intézkedések kitértek volna a hajléktalan munkavállalók 



28 

 

szükségleteire. Bár hozzá kell tenni, hogy a szervezetek nagy része nem is tud arról, hogy a 

munkavállalóik között van e hajléktalan személy, hiszen egyrészt nem gyűjtenek erre 

vonatkozó ún. szenzítív adatokat, másrészt a  hajléktalan munkavállalók között is megoszlik a 

vélemény arra vonatkozóan, hogy a hajléktalanság mennyire nyilvános adat a munkáltatók 

számára.”
36

 

6. Következtetések, javaslatok 

Az interjúk és a fókusz csoport során a munkáltatók és a munkavállalók véleménye és 

megfigyelései ellentétben voltak egymással. Míg a munkáltatók tisztában voltak a törvényi 

kötelezettségeikkel, addig a munkavállalók többsége az alapvető fogalmakat sem ismerte. 

Munkáltatóknál megközelítőleg pontos számokat tudtak mondani arról, hogy a 

foglalkoztatottak közül hányan tartoznak a törvény által nevesített potenciálisan 

veszélyeztetett esélyegyenlőségi csoportokba. A munkavállalóknak, még a hátrányos 

helyzetben lévők meghatározása is problémát okozott. A munkavállalói fókuszcsoport több 

tagjának sem sikerült közösen összegyűjtenie azokat a hátrányos helyzeteket, amelyekkel a 

munkavállalóként találkozhatnak.  

Elsődlegesen a fogyatékkal élők csoportját nevezték meg, utána az etnikai és nemzeti 

kisebbségek kerültek sorra. Az olyan alapvető hátrányos megkülönböztetéseket, mint a nem, 

kor, családi vagy egyéb szociális helyzet, csak később, kisebb segítséggel sikerült 

realizálniuk. 

Arra a kérdéskörre, hogy a munkahelyükön figyelemmel kísérik-e, az ilyen típusú 

munkavállalók jelenlétét, határozott nemleges válaszok érkeztek.  Ez adódhat a többségben 

alacsony státusú munkakörökből is. 

Saját maguk helyzetének felismerése, megítélése is problémát okozott a fókuszcsoport 

tagjai számára, mert bár folyamatosan hangoztatták, hogy a hajléktalanság akadályt okoz a 

munkakeresésüknél, nem szerepelt az elsődleges meghatározások között. Ez az álláspont a 

beszélgetés során határozott változáson ment keresztül, amikor szembesültek, - az egymásnak 

felhozott példák miatt-, hogy az jelenlegi társadalmi státusúk az esetek többségében 

megnehezíti, sok esetben megakadályozza munkaviszony létesítésüket, munkába járásukat, 

ill. a fekete munkavégzés alóli kikerülési lehetőségeiket.  

Többen elmondták, hogy folyamatos dilemmát okoz számukra, hogy egy új 

munkahelyen történő jelentkezés esetén titkolják hajléktalanságukat, vállalva annak 

kiderülésének következményeit. Bár nem csak a törvény által kötelezett munkáltatóknál 

létezik esélyegyenlőségi terv, sehol sem említették, hogy a hajléktalan munkavállalókra 

kialakítottak volna különleges stratégiát. Ilyenek lehettek volna a rugalmas munkaidő, hogy 

időben beérjenek a szálláshelyükre, vagy munkásszállás biztosítása. 

A fókuszcsoport alkalmai során kiderült, hogy a csoporttagjainak folyamatosan 

problémát okoz hajléktalan élethelyzetük, de a legnagyobb dilemma a bejelentett 

munkahelyen van: sok esetben titkolják a munkáltató elől élethelyzetüket, mivel a 

következmény - amennyiben az kiderül –  nagy valószínűséggel az  elbocsátás.  

A jelenlegi jogszabályokban nincs olyan stratégia megfogalmazva, ami segítené a 

munkáltatókat abban, hogy ezeket a helyzeteket kezelni tudják., Így becsapva érzik magukat, 

ezért szankciókat alkalmaznak, melynek vége lehet az elbocsátás. Ez pedig nem segíti a 

hajléktalan embereket a legális munkavállaláshoz, sőt  egyenes út a feketemunkához.  
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Konkrét szabályozásokkal mindkét fél helyzetét megkönnyíthetnék. Jelenlegi 

tapasztalat az, hogy a hajléktalan munkavállalók látensek maradnak, eltekintve a kifejezetten 

támogató munkáltatóktól, és plusz teherként élik meg hajléktalan élethelyzetüket, tovább 

folyik a titkolózás és ez növeli az egyén frusztrációját, pszichoszomatikus betegségek 

léphetnek fel, ahogy megélik nap, mint nap, talán ezzel is magyarázható a motiválatlanság az 

álláskeresésben, megtartásban.  

Ezt erősíti meg az is, hogy az esélyegyenlőségi tervet készítő külső- vagy belső 

munkatárs vagy team, inkább a törvényben konkretizált csoportok érdekeinek védelmére 

koncentrált, és nem gondolták át hajléktalan munkavállalók élethelyzetéből adódó különleges 

feladatok szabályozását. 

Az esélyegyenlőségi tervel rendelkező munkáltatók többségénél, saját elmondásuk 

szerint a terv kidolgozásakor a munkavállalók nem vettek részt, inkább külső vagy belső 

munkatársat bíztak meg annak kialakítására. A tervek a törvény elvárásainak megfelelnek, de 

inkább menedzsment elvárásainak felel meg. A válaszok többségéből kiderül, hogy a cégek 

működtetésének az területét erősítették meg, amely a munkavállalók érdekeinek védelmére 

kialakítva a vállalat vezetés érdekeit is szolgálja.     

Ilyen esélyegyenlőségi tervelemek, a munkaerő felvételkor azonos eséllyel induló 

munkavállalók, vagy a preventív orvosi szűrővizsgálat, esetlegesen folyamatosan 

rendelkezésre álló üzemorvos. Ezek az intézkedések fontosságát nem szabad alábecsülni, de 

valószínűleg látványosságuk miatt is kaptak kiemelt szerepet. 

Ezek az intézkedések a fókusz csoportban megkérdezett munkavállalók 

elbeszéléseiben egyáltalán nem vagy kevésbé fontos tényként szerepelnek. Bár többen 

megemlítik, hogy kaptak az évszaknak megfelelő védőitalt, vagy védőruhát, de ezek és a már 

említett munkáltatói intézkedések, nem az esélyegyenlőségi témakörhöz tartoznak. Ezek 

munkáltatói kötelezettségek, amit a Munka Törvénykönyve, illetve a munkavégzés 

körülményit szabályzó egyéb jogszabályok írnak elő. 

Az esélyegyenlőségi tervek többségénél, nincs szabályozva a munkavállalók 

előrejutásának lehetősége. A munkavállalók válaszaiból az derül ki, hogy ezek a belső 

hierarchikus rendszerek teljesen mellőzik a pozitív diszkrimináció bármilyen formáját. Az 

előrejutás inkább a vezetők és beosztottak közötti személyes kapcsolatokon, és az alárendelt 

viszony teljes elfogadásán alapul. Ugyan ez igaz a panaszok illetékeshez történő eljuttatására 

is.  

A munkáltatók válaszai szerint a panaszok benyújtására van lehetőség, de ez 

többségében nincs szabályozva, így várhatóan a felsőbb vezetés nem, vagy nagyon ritkán 

szerez a panaszokról tudomást. A munkavállalók ehhez a helyzethez igazodva csak kevés 

esetben tesznek panaszt, amely megítélésük szerint felesleges és hatástalan. A fókusz 

csoportokban résztvevő hajléktalanoktól arra kaptam egyértelmű választ, hogy bár az 

esélyegyenlőségi terv készítésére kötelezett munkáltatók komoly apparátust működtetnek a 

törvény betartásának érdekében (esélyegyenlőségi referens, külső és belső munkatársak az 

intézkedések megtervezésére), a célcsoportok tagjai tervek kialakításának folyamatában nem 

képviseltetik magukat. Az intézkedések nem mindig érik el célcsoportot. Ennek okai, hogy 

nincs megfelelő tájékoztatás, valamint a tervekben sokszor nem szerepelnek olyan veszélyben 

lévő csoportok, mint például a hajléktalanok.  

A fókusz csoportban résztvevő hajléktalan munkavállalók válaszaiból arra lehet 

következtetni, hogy az egyéb a törvényben felsorolt csoportokhoz hasonlóan, az 

esélyegyenlőségi tervben szükséges lenne egy direkt az ö számukra létrehozott részre, amely 

segítené a munka vállalásuk feltételeinek kialakítását, valamint szabályozná a munkáltatokhoz 

való viszonyukat.   
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Ilyenek lehetnének: 

 

- a munkaidő és a hajléktalan szállók nyitva tartásának összehangolása.  

- a lakcímekkel kapcsolatos anomáliák rendezése.  

- bankszámla hiányában házipénztárból történő készpénzes bérfizetés megoldása.  

- az első havi utazás és étkeztetés biztosításának megszervezése.  

- fokozott figyelem a személyiségi jogok védelme érdekében (titoktartás a személyes 

adatokról.) 

           A felsorolt megoldási lehetőségek bevezetése, törvényi előírásai módot adnának a 

hajléktalan emberek számára. hogy könnyebb legyen az elhelyezkedésük,  vagy a már 

meglévő munkahelyüket  képesek legyenek hosszabb ideig azt megtartani. 

          Továbbá  a  szociális munka dilemmájaként vetődik fel, hogy vállalják e a célcoport 

tagjai munkahelyen, az állásinterjúk során, hogy hajléktalanok, ha igen akkor hogyan kezeljék 

ezt, ha nem,  akkor milyen morális és indentitást problémákkal kell megküzdeniük és kinek a 

segítségével? Itt és ebben lehet a szociális munkásoknak és a mentális segítőknek feladatuk. 

Ehhez a  jelenlegi  ellátó rendszer felépítése - megítélésem szerint- nem  tudja biztosítani a 

feltételeket pl. önsegítő, komptencia fejlesztő csoportok tartása 

 

7. Összegzés 

Szakdolgozatom célja volt a hátrányos helyzetű munkavállalók – kiemelten hajléktalan 

személyek - munkahelyen belüli helyzetének, az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 

vállalaton belüli érvényesülésének, illetve az érvényesülést gátló tényezőknek a 

feltérképezése. Szociális munkásként napi szinten találkozom a hajléktalan emberek 

gondjával, miszerint kirekesztve érzik magukat a munka világából, már a jelentkezés 

pillanatában elakadnak, úgy érzik, stigmatizálják őket.  

 

A szakdolgozatban elsőként az érintett szegmenseket mutattam be részletesen:  

- a célcsoportot, a fővárosban élő hajléktalanokat és a számukra kiépített ellátórendszert,  

- a Közép-magyarországi munkaerő-piaci helyzetet  

- az esélyegyenlőségre vonatkozó törvényeket: Magyarország Alaptörvényének  XV. 

cikkelyét, Fogyatékos személyek jogairól 1998. évi XXVI. törvényt és  az  Egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt. 

 

A törvények vizsgálata közben világossá vált számomra, hogy azok nem térnek ki 

részletesen a hajléktalanokra, ez alapján és eddigi tapasztalataim ismeretében állítottam fel 

hipotézisemet: a szervezetek formálisan alkalmazzák  „Az Egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényt”, nem használják ki azon erőforrásokat, 

melyeket a hajléktalan emberek jelenthetnének a munkaerő-piacon.  

 

Kutatásom során több módszerrel támasztottam alá hipotézisemet, ezek: 

- törvényi háttér feltérképezése 

- szervezeti statisztikai adatok gyűjtése 

- fókuszcsoportos interjú a célcsoport tagjaival 

- strukturált interjú a térségben működő munkáltatókkal 

 

A fókuszcsoport összetételét és eszerinti működését is részletesen bemutattam, valamint a 

legkritikusabbnak bizonyuló munkáltatói interjúztatás konklúzióit is prezentáltam.  
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A legfontosabb tapasztalat, hogy a hajléktalanok számára az esélyegyenlőségi tervben 

igenis szükség lenne egy direkt az ő élethelyzetüket figyelembe vevő szempontrendszer 

megfogalmazására - radikális átértelmezésre a „hétköznapi” vagy bürokratikus akadályok 

tekintetében, a legtöbb esetben ugyanis ezen tényezők hiánya ellehetetleníti a reintegráció 

gyakorlati folyamatát, kibontakozását.  

A hajléktalanok többsége – pszicho-szociális segítség nélkül-, hajlamos megállni félúton, 

rosszabb esetben regresszióba esni, korábbi kudarcélményeik predesztinálják őket erre.  Pedig 

átláthatóbb rendszerrel, követhető, emberarcú jogszabályok bevezetésével, elmélyülő segítési 

folyamatokkal elkerülhető lenne a visszaesésük, és hatékonyabb lehetne társadalmi 

re/integrációjuk  és  a velük  végzett szociális munka is. 
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10. Mellékletek 

1.sz. melléklet 

Munkáltatói kérdőív 

 

Hány fő dolgozik a szervezetben az alábbiak szerint? 

 nő 

 40 év feletti 

 megváltozott munkavégző képességű 

 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket nevel 

 10 éven aluli gyermeket egyedül nevel 

 hajléktalan 

 roma 

 fogyatékkal élő 

Hogyan értelmezi az esélyegyenlőséget, egyenlőbánásmód elvét? 

Rendelkezik-e esélyegyenlőségi helyzetelemzéssel, tervvel? Ha igen, ki készítette ezt? 

Mutassa be esélyegyenlőségi intézkedéseit, eredményeit! 

Milyen módon, kikkel és milyen időközönként ellenőrzi az esélyegyenlőségi célok 

teljesülését? 

Hogyan ismertette meg az esélyegyenlőségi tervet, helyzetelemzést a munkatársakkal? 

Alkalmaz-e esélyegyenlőségi referenst? 

Az esélyegyenlőségi referensnek milyen szerepe van a menedzsmenten belül?  

A szervezeti stratégia kialakításába bevonta-e munkavállalókat, különös tekintettel a 

hátrányos helyzetűekre (vagy annak hiányában bevonta-e az esélyegyenlőségi munkatársat)? 

Az esélyegyenlőségi tervben meghatározott intézkedések kitérnek-e külön a hajléktalan 

munkavállalók szükségleteire? 

Részt vett-e valaki a szervezetből esélyegyenlőségi képzésen, konferencián az elmúlt két 

évben? 

Milyen a munkaerő kiválasztás folyamata? Vannak-e olyan munkakörök, ahová kifejezetten 

hátrányos helyzetű munkavállalókat keresnek? 

A munkavállalók milyen egyéni, és/vagy szervezeti keretek között tudják érdekeiket 

képviselni? Van-e erre vonatkozó írásos szabályozás? 

A munkavállalókra vonatkozó adatok tartalmaznak-e un. szenzitív adatokat pl. családi állapot, 

eü állapot, szociális helyzet (önálló nyilatkozat)? 

Van-e lehetőség rugalmas munkavégzésre? Van-e erre vonatkozó szabályzat? 

Van-e a munkavállalók számára egészségmegőrzéssel kapcsolatos intézkedés pl. 

szűrővizsgálat? 
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2.sz. melléklet 

Fókuszcsoport  kérdés sor 

 

Tudja-e, hogy vannak-e hátrányos helyzetű munkavállalók a szervezetben (pl. hajléktalanok)? 

Tudja-e, hogy milyen értékek mentén működik a szervezet? (deklarált-követett) 

Részt vett-e valaki a szervezetből esélyegyenlőségi képzésen, konferencián az elmúlt két 

évben? 

A munkavállalók hogyan tudják jelezni problémáikat, szükségleteiket, kérdéseiket a cég 

vezetése felé? 

Van-e valamilyen csoport vagy hivatalos fórum a hátrányos helyzetű munkavállalók 

támogatására?  

Ismeri-e a munkavállaló az esélyegyenlőségi tervet? 

Részt vett-e az esélyegyenlőségi terv véleményezésében, kidolgozásában? 

Az esélyegyenlőségi tervben meghatározott intézkedések összhangban vannak-e a 

munkavállalók, kiemelten a hátrányos helyzetű munkavállalók szükségleteivel? (fogyatékkal 

élőknél akadálymentesítés, rugalmas munkaidő beosztás, továbbképzések, előremeneteli 

lehetőségek támogatása) 

Ön szerint kinek van előrejutási lehetősége a szervezetben?  

Ön szerint mennyire jellemző a cégnél, hogy a munkatársak félnek elmondani, amit 

gondolnak, mert tartanak a következményektől, 

A cég hogyan járul hozzá a munkatársak egészségmegőrzéséhez? 

Van-e lehetőség rugalmas munkavégzésre? Kinek? Milyen formában?  

Van-e lehetőség fizetési előleget kérni? 

Van-e különbség a hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű munkavállalók cégen 

belüli előre menetelét illetően? 
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3.sz. melléklet 

 

Pontozási rendszer kategóriái 

Munkáltatók esélyegyenlőségi szempontrendszer 

HARD elemek 

Téma Kérdések Lehetséges 

válaszok 

Adott 

válasz 

(jelölje 

X-el) 

Pontsz

ám 

Stratégia 

Esélyegyenl. 

helyzetelemzés 

Rendelkezik-e 

esélyegyenlőségi 

helyzetelemzéssel, 

tervvel? 

nem rendelkezik   

rendelkezik   

 Ha igen, ki készítette 

ezt? 

külső szakértő   

belső munkatárs (pl. 

esélyegyenlőségi referens) 

  

belső munkatárs, bevonva a 

hátrányos helyzetű 

célcsoportok képviselőit 

  

Társadalomtudatoss

ágú dokumentumok 

Van-e önálló, 

kifejezetten 

társadalomtudatossági 

témájú dokumentuma 

(pl. esélyegyenlőség 

terv, CSR stratégia, 

fenntarthatósági terv 

stb.)? 

Nincs   

Igen, egy.   

Több társadalomtudatosságú 

dokumentummal rendelkezik. 

  

Panaszkezelési 

szabályzat 

Van-e panaszkezelési 

szabályzat? 

Nincs   

Van   

Rugalmas 

munkavégzés 

Van-e lehetőség 

rugalmas 

munkavégzésre? Van-e 

erre vonatkozó 

szabályzat? 

Nincs lehetőség.   

Igen, de nincs szabályozva.   

Igen, szabályozott formában.   

Stratégia összesen  

Struktúra 
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Munkavállalók összetétele Munkavállalók 

összetétele, különös 

tekintettel a 

hátrányos helyzetű 

munkavállalói 

csoportokra  

Hátrányos helyzetűek 

aránya nagyobb 70%-

nál 

  

Hátrányos helyzetűek 

aránya nagyobb 

egyenlő 50% és kisebb 

70%-nál 

  

Hátrányos helyzetűek 

aránya nagyobb 

egyenlő 20% és kisebb 

50%-nál 

  

Hátrányos helyzetűek 

aránya 10-20 % közötti 

  

Hátrányos helyzetűek 

aránya 10 % alatti 

  

Munkavállalók 

összetétele, különös 

tekintettel a 

hátrányos helyzetű 

munkavállalók 

jelenlétére a vezetők 

között (legalább 3 

vezető esetén)  

Hátrányos helyzetűek 

aránya nagyobb 70%-

nál 

  

Hátrányos helyzetűek 

aránya nagyobb 

egyenlő 50% és kisebb 

70%-nál 

  

Hátrányos helyzetűek 

aránya nagyobb 

egyenlő 20% és kisebb 

50%-nál 

  

Hátrányos helyzetűek 

aránya 10-20 % közötti 

  

Hátrányos helyzetűek 

aránya 10 % alatti 

  

Esélyegyenlőségi referens Alkalmaz-e 

esélyegyenlőségi 

referenst vagy van-e 

esélyegyenlőségi 

szervezeti egység? 

Esélyegyenlőséggel 

foglalkozó szervezeti 

egység van 

  

Egy fő főállású 

esélyegyenlőségi 

munkatárs 

  

Egy munkatársat 

alkalmaznak, de nem 

főállásban 
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Nem alkalmaznak 

esélyegyenlőségi 

munkatársat 

  

Prevenciós szűrővizsgálatok 

szervezése, üzemorvos 

alkalmazása  

A cég hogyan járul 

hozzá a 

munkatársak 

egészségmegőrzéséh

ez? 

Évente legalább egy 

alkalommal szerveznek 

szűrővizsgálatot 

valamennyi dolgozó 

számára 

  

Csak a menedzsment 

részére szerveznek 

szűrővizsgálatokat 

  

Üzemorvos 

rendszeresen 

rendelkezésre áll 

  

A szervezet támogatja 

az egészség megőrzését 

(pl. önkéntes eg. 

pénztári 

hozzájárulással, kül. 

mozgalmakban 

részvétellel: bringázz a 

munkába, all you can 

move, stb.) 

  

A szervezet nem ad 

önkéntes eg. pénztári 

hozzájárulást és nem 

vesz részt különböző 

egészségmegörző 

programokban. 

  

Struktúra összesen  

Rendszerek 

Esélyegyenlőségi 

intézkedések 

Mutassa be 

esélyegyenlőségi 

intézkedéseit! 

Nincsenek.   

Egy ilyen intézkedése 

van. 

  

Több esélyegyenlőségi 

intézkedése, eredménye 

van a szervezetnek. 

  

Munkaerő-kiválasztás 

rendszere 

Munkaügyi, 

humánpolitikai 

szabályozás szerint 

a munkaerő 

A szabályozás 

értelmében adott esetben 

előnyt éveznek a 

hátrányos helyzetűek 
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kiválasztás során 

figyelembe vesz-e 

esélyegyenlőségi 

szempontokat 

A szabályozás alapján a 

kiválasztásnál egyenlő 

esélyt élveznek a 

hátrányos és a nem 

hátrányos helyzetűek 

  

Nincs munkaügyi, 

humánpolitikai 

szabályozása, vagy az 

nem biztosítja az 

esélyegyenlőséget a 

kiválasztás során 

  

Belső mobilitást elősegítő 

intézkedések  

Szabályozás szerint 

támogatják-e és 

milyen módon a 

hátrányos helyzetű 

munkavállalók 

cégen belüli előre 

menetelét? 

Szabályozva van és 

aszerint különös 

hangsúlyt helyeznek a 

hátrányos helyzetűek 

belső előmenetelének 

elősegítésére. 

  

A cégen belüli 

előremenetel szabályozva 

van, viszont a hátrányos 

helyzetű célcsoportok 

nem élveznek előnyt.  

  

Nincs szabályozva, vagy 

a szabályozásban nincs 

biztosítva a hátrányos 

helyzetűek 

előremenetele.  

  

Esélyegyenlőségi terv 

megvalósításának ellenőrzése 

Milyen módon, 

kikkel és milyen 

időközönként 

ellenőrzi az 

esélyegyenlőségi 

célok teljesülését? 

Rendszeres 

negyedévenkénti 

ellenőrzés és van 

beavatkozás 

  

Rendszeres félévenkénti 

ellenőrzés és van 

beavatkozás 

  

Rendszeres évenkénti 

ellenőrzés és van 

beavatkozás 

  

Rendszeres kétévenkénti, 

vagy ritkább ellenőrzés 

és van beavatkozás 
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Rendszeres 

(negyedévente, 

félévente) ellenőrzés és 

nincs beavatkozás 

  

Rendszeres (évente, vagy 

annál ritkábban) 

ellenőrzés és nincs 

beavatkozás 

  

Rendszertelen 

időközönként ellenőrzi, 

és van beavatkozás 

  

Rendszertelen 

időközönként ellenőriz, 

de nincs beavatkozás 

  

Nincs ellenőrzés, és 

beavatkozás 

  

Rendszerek összesen  

HARD elemek összesen  

SOFT elemek 

Kompetencia 

Szervezeti stratégia 

kialakítása 

A szervezeti 

stratégia 

kialakításába 

bevonta-e 

munkavállalókat, 

különös tekintettel a 

hátrányos 

helyzetűekre (vagy 

annak hiányában 

bevonta-e az 

esélyegyenlőségi 

munkatársat)? 

Hátrányos helyzetű 

munkavállalók, vagy 

azok hiányában 

esélyegyenlőségi 

munkatárs is részt vett a 

stratégia kialakításában 

  

 

Bevonta a munkav. egy 

csoportját 

  

Nem vonta be a 

munkavállalókat 

  

Esélyegyenlőségi referens 

szerepe 

Az esélyegyenlőségi 

referensnek milyen 

szerepe van a 

menedzsmenten 

belül? 

Nem tartozik a 

menedzsment tagjai közé 

  

Nem tartozik a 

menedzsment tagjai 

közé, de meghívott 

tagként részt vesz a 

menedzsment ülésein. 
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A menedzsment aktív 

tagja. 

  

Kompetencia összesen  

Stílus 

Esélyegyenlőséghez 

kapcsolódó fogalmak és 

jogszabályok ismerete  

Hogyan értelmezi az 

esélyegyenlőséget, 

egyenlőbánásmód 

elvét?  

A megfogalmazott 

esélyegyenlőségi 

definíciók összhangban 

vannak a 

jogszabályokban rögzített 

elvekkel, fogalmakkal 

x 3 

Részben ismeri az 

esélyegyenlőségi 

szabályozásokat, 

fogalmakat 

  

Érintőleges ismeretekkel 

rendelkezik 

  

Nem rendelkezik 

ismeretekkel 

  

Szervezeten belüli 

kommunikáció a 

munkavállalókkal  

Hogyan ismertette 

meg az 

esélyegyenlőségi 

tervet, 

helyzetelemzést a 

munkatársakkal? 

Ismertette a 

munkatársakkal vagy 

azok egy csoportjával, 

különösen a hátrányos 

helyzetű 

munkavállalókkal 

  

Elérhetővé tette azokat 

írásos formában, de 

azokkal kapcsolatban 

nem történt szóbeli 

tájékoztatás, 

felvilágosítás. 

  

Tudatos formában nem 

ismertette meg. 

  

Munkavállalói 

érdekérvényesítés 

megjelenítése a működésben  

A munkavállalók 

milyen egyéni, 

és/vagy szervezeti 

keretek között 

tudják érdekeiket 

képviselni? 

A cégvezetés megfelelő 

módon reagál a 

munkavállalók szervezeti 

keretek között 

megjelenített 

szükségleteire 
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A cégvezetés nem veszi 

figyelembe a 

munkavállalók szervezeti 

és egyéni szinten 

megfogalmazott érdekeit, 

szükségleteit. 

  

Stílus összesen  

                                                                                          Munkatársak 

Hajléktalan munkavállalók 

szükségeletei 

Az esélyegyenlőségi 

tervben 

meghatározott 

intézkedések 

kitérnek-e külön a 

haléktalan 

munkavállalók 

szükségleteire? 

Nem   

Igen   

Esélyegyenlőségi képzés Részt vett-e valaki a 

szervezetből 

esélyegyenlőségi 

képzésen, 

konferencián az 

elmúlt két évben? 

Nem.   

Igen, a menedzsment 

vagy az esélyegyenlőségi 

referens. 

  

Igen, erre bárkinek 

lehetősége volt a 

szervezetben. 

  

Munkaerő kiválasztás A kiválasztás 

folyamata - kor, 

nem, nemzetiség, 

családi és 

egészségügyi állapot 

szempontjából a 

munkáltató nem tesz 

különbséget, hanem 

az adott 

munkakörhöz 

szükséges 

készségeket, 

képességeket, 

jártasságokat veszi 

figyelembe 

Adott esetben előnyt 

éveznek a hátrányos 

helyzetűek 

  

A kiválasztásnál egyenlő 

esélyt élveznek a 

hátrányos és a nem 

hátrányos helyzetűek 

  

A kiválasztásnál előnyt 

élvez a nem hátrányos 

helyzetű 

  

Hátrányos helyzetű 

munkakörök 

Vannak-e olyan 

munkakörök, ahová 

kifejezetten 

hátrányos helyzetű 

Nincsenek ilyenek.   

Igen, időközönként (pl. 

pályázat) 
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munkavállalókat 

keresnek? 

Rendszeresen vannak 

ilyen munkakörök. 

  

Szenzitív adatok A munkavállalókra 

vonatkozó adatok 

tartalmaznak-e un. 

szenzitív adatokat 

pl. családi állapot, 

eü állapot, szociális 

helyzet (önálló 

nyilatkozat)? 

Nem.   

Igen.   

Munkatársak összesen  

Soft elemek összesen  

Hard+Soft összesen  
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4.sz. melléklet 

 

Pontozási rendszer a munkáltatói kérdőív értékeléséhez 

 

I. Hard/Stratégia 

0 pont: Az esélyegyenlőség munkahelyen belüli előmozdítása, érvényesülése és érvényesítése 

a stratégiában nem jelenik meg, illetve a társaság nem rendelkezik társadalomtudatossági 

témájú dokumentummal. A szervezetnek nincs panaszkezelési szabályzata, valamint nincs 

lehetőség rugalmas munkavégzésre. 

1-6 pont: Néhány alapvető esélyegyenlőségi törekvés megjelenik a szervezet 

alapdokumentumában, illetve rendelkezik társadalomtudatossági témájú dokumentummal. A 

szervezetnek van panaszkezelési szabályzata, valamint lehetőség van rugalmas 

munkavégzésre, de ennek formája nincs szabályozva. 

7-8 pont: Az esélyegyenlőség munkahelyen belüli előmozdítása, annak érvényesülése és 

érvényesítése szerves részét képezi a szervezet alapdokumentumának, illetve több kifejezetten 

társadalomtudatossági témájú dokumentummal rendelkezik. A szervezetnek van 

panaszkezelési szabályzata, valamint szabályozott formában lehetőség van rugalmas 

munkavégzésre. 

 

II. Hard/Struktúra 

0 pont: A munkáltató nem foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy halmozottan hátrányos 

helyzetű munkavállalókat, illetőleg a munkahelyen belül nincs olyan munkavállaló, aki az 

esélyegyenlőség előmozdításával, annak érvényesítésével és érvényesülésének ellenőrzésével 

lenne megbízva [Esélyegyenlőségi referens], valamint a szervezet nem támogat prevenciós 

szűrővizsgálatokat. 

1-5 pont: A munkahelyen belül, illetve a menedzsmentben a hátrányos helyzetű és/vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalók aránya alacsony. 

6-10 pont: A munkahelyen belül, illetve a menedzsmentben az átlagosnál magasabb, jónak 

mondható a hátrányos helyzetű és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalók 

aránya, a szervezet alkalmaz esélyegyenlőségi referenst és bizonyos formában hozzájárul a 

munkatársak egészségmegőrzéséhez. 

10-17 pont: A munkahelyen belül, illetve a menedzsmentben magas a hátrányos helyzetű 

és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalók aránya, a szervezet alkalmaz 

esélyegyenlőségi referenst és bizonyos formában hozzájárul a munkatársak 

egészségmegőrzéséhez. 

17-19 pont: A munkahelyen belül, illetve a menedzsmentben magas a hátrányos helyzetű 

és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalók aránya, a szervezet alkalmaz 

esélyegyenlőségi referenst és több formában hozzájárul a munkatársak 

egészségmegőrzéséhez. 

 

III. Hard/rendszerek 

0 – pont: A szervezetnek nincs esélyegyenlőségi intézkedése, nincs munkaügyi, 

humánpolitikai szabályozása, a hátrányos helyzetű munkavállalók előmenetele nem 

biztosított, az esélyegyenlőségi terv megvalósítása nem ellenőrzött. 

1-6 pont: A szervezetnek egy esélyegyenlőségi intézkedése van, létezik munkaügyi, 

humánpolitikai szabályozása, de a munkaerő-kiválasztásnál nem élveznek előnyt a hátrányos 

helyzetűek, a hátrányos helyzetű munkavállalók előmenetele nem biztosított, az 

esélyegyenlőségi terv megvalósítása nem rendszeresen ellenőrzött és nincs beavatkozás. 
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6-12 pont: A szervezetnek egy vagy több esélyegyenlőségi intézkedése van, létezik 

munkaügyi, humánpolitikai szabályozása, amelyben a munkaerő-kiválasztásnál előnyt 

élveznek a hátrányos helyzetűek, a hátrányos helyzetű munkavállalók előmenetele biztosított, 

az esélyegyenlőségi terv megvalósítása rendszeresen ellenőrzött, de nincs beavatkozás. 

12-15 pont: A szervezetnek több esélyegyenlőségi intézkedése van, létezik munkaügyi, 

humánpolitikai szabályozása, amely szerint a munkaerő-kiválasztásnál előnyt élveznek a 

hátrányos helyzetűek, a hátrányos helyzetű munkavállalók előmenetele szabályozott formában 

biztosított, az esélyegyenlőségi terv megvalósítása rendszeresen ellenőrzött és van 

beavatkozás. 

 

IV. Soft/Kompetenciák 

0 pont: A szervezet nem vonta be a hátrányos helyzetű munkavállalókat a szervezet stratégia 

kialakításába, az esélyegyenlőségi referens nem tagja a menedzsmentnek. 

1-5 pont: A szervezet bevonta a munkavállalók egy részét vagy egészét a stratégia 

kialakításába, az esélyegyenlőségi referens nem tagja a menedzsmentnek, de részt vesz a 

menedzsment ülésein. 

6 pont: A szervezet bevonta a munkavállalókat a stratégia kialakításába, az esélyegyenlőségi 

referens teljes értékű tagja a menedzsmentnek. 

 

V. Soft/stílus 

0-pont: A szervezet tagjai nem ismerik az esélyegyenlőségi szabályozásokat, fogalmakat, a 

cégvezetés nem veszi figyelembe a munkavállalók érdekeit. 

1-4 pont: A szervezet tagjai részben ismerik az esélyegyenlőségi szabályozásokat, 

fogalmakat, ezeket a menedzsment valamilyen formában elérhetővé tette a munkavállalók 

számára. A cégvezetés figyelembe veszi a munkavállalók érdekeit. 

4-6 pont: A szervezet tagjai ismerik az esélyegyenlőségi szabályozásokat, fogalmakat, ezeket 

a menedzsment elérhetővé tette és ismertette a munkavállalók számára. A cégvezetés 

figyelembe veszi a munkavállalók érdekeit. 

 

VI. Soft/munkatársak 

0 pont: Az esélyegyenlőségi tervben meghatározott intézkedések nem térnek ki a hajléktalan 

munkavállalók szükségleteire. A szervezet tagjai közül senki nem vett részt esélyegyenlőségi 

képzésen. A munkaerő kiválasztásánál előnyt élveznek a nem hátrányos helyzetűek, nem 

keresnek kifejezetten hátrányos helyzetű munkavállalót. Nem gyűjtenek szenzitív adatokat a 

munkavállalókról. 

1-6 pont: Az esélyegyenlőségi tervben meghatározott intézkedések nem térnek ki a 

hajléktalan munkavállalók szükségleteire. A munkavállalóknak lehetőségük van részt venni 

esélyegyenlőségi képzésen. A munkaerő kiválasztásánál egyenlő esélyt élveznek a hátrányos 

és a nem hátrányos helyzetű munkavállalók, de nem keresnek kifejezetten hátrányos helyzetű 

munkavállalót. Gyűjtenek un. szenzitív adatokat a munkavállalókról. 

7-9 pont: Az esélyegyenlőségi tervben meghatározott intézkedések külön kitérnek a 

hajléktalan munkavállalók szükségleteire. A munkavállalóknak lehetőségük van részt venni 

esélyegyenlőségi képzésen. A munkaerő kiválasztásánál előnyt élveznek a hátrányos helyzetű 

munkavállalók, és keresnek kifejezetten hátrányos helyzetű munkavállalót. Gyűjtenek un. 

szenzitív adatokat a munkavállalókról. 


