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A KUTATÁS TÉMÁJA ÉS 

MÓDSZEREI 
 

 A kutatás fókusza: munkaerő-piaci 

esélyegyenlőtlenségek és jó gyakorlatok 

feltérképezése 

 Módszerek: kvantitatív (kérdőívek) és kvalitatív  

(fókuszcsoportok és interjúk) ötvözése  

 A módszer sajátossága: munkáltatók és 

munkavállalók szempontjainak, tapasztalatainak 

megismerése „kapcsolt kérdőíves” technikával 

és kvalitatív módszertani technikák együttes 

alkalmazásával 



  

A VIZSGÁLT VÉDETT 

TULAJDONSÁGOK 

 fogyatékosság 

 nem (elsősorban nők)  

 kisgyermekes lét 

 roma származás 

 életkor: 45 éven felüli munkavállalók  

(nők és férfiak) 



KVANTITATÍV KUTATÁSI MODUL – 

kérdőívek 

A módszer: „kapcsolt kérdőíves technika” 
alkalmazása a munkaerőpiac három területén: 

  versenyszféra: 20 főnél többet foglalkoztató 
telephelyek; 

  közszféra: közalkalmazottak és köztisztviselők 
(fogl. száma: min. 20 fő); 

  civil szféra (fogl. száma: min. 5 fő): 
 civil szervezetek 

 nonprofit GT-k és 

 társadalmi szervezetek 

 



Jellemzés 

Tervezett elemszám (db) 

Versenyszféra Civil szervezet Közintézmény 

MUNKAÜGYI 

ADATLAP 

10 oldalas önkitöltős 

kérdőív az 

intézményvezetővel 

a telephely 

alapadatairól 

1000 90 100 

VEZETŐI KÉRDŐÍV 

kb. 1-1,5 órás interjú az 

intézmény valamelyik 

(feltehetően HR-es) 

vezetőjével 

1000 90 100 

ÉRDEK- 

KÉPVISELETI 

KÉRDŐÍVEK 

kb. 45 perces interjú egy 

helyi szakszervezeti 

vezetővel és/vagy 

üzemi 

tanácsvezetővel  

telephely-

függő 

(kb. 

10%) 

minimális,  

(esetleg 

nonprofit 

Gt.-knél) 

intézmény-

függő 

MUNKAVÁLLALÓI 

KÉRDŐÍVEK 

10 oldalas önkitöltős 

kérdőív   

kb. 8000-

9000 
(eddig: átl. 12 

munkavál

laló/telep

hely) 

kb. 250 db kb. 900 db  



  

Célja: az esélyegyenlőség témájával 

kapcsolatos vélemények, nézetek és az 

esetleges jó gyakorlatok feltérképezése 

 

Munkavállalói oldal: 

interjúk és 

fókuszcsoportok 

 

Munkáltatói oldal: 

fókuszcsoportok 

 

KVALITATÍV KUTATÁSI MODUL –  

interjúk és fókuszcsoportok 



Félig strukturált interjúk 

 

 Interjúalanyok: a nehezen elérhető védett 

tulajdonsággal rendelkező munkavállalók és 

munkanélküliek 

 

 Interjúk száma: 30 db félig strukturált interjú 

(csak Budapesten) 



Félig strukturált interjúk megoszlása 

Munkavállalók 
Inaktívak és 

munkanélküliek 

Roma nők és férfiak 2 fő 6 fő 

Kisgyermekes anyák 1 fő 6 fő 

45 éven felüli nők 1 fő 6 fő 

Fogyatékossággal élő 

nők és férfiak 
2 fő 6 fő 

Összesen 6 fő 24 fő 



Félig strukturált interjúk témakörei 

Inaktív és munkanélküli interjúk  Munkavállalói interjúk 

1. Munkaerő-piaci és anyagi helyzet 
Munkaerő-piaci és jövedelmi 

helyzet 

2. Munkaerő-piaci tervek, kilátások 
Munkahelyi biztonság és 

elégedettség  

3. Hátrányos megkülönböztetés  
Család és munka 

összeegyeztetése 

4. Család és munka összeegyeztetése Esélyegyenlőség  

5. Esélyegyenlőség  
Munkahelyre vonatkozó zárt 

kérdések 

6. 
Szociodemográfiai blokk  

(zárt kérdések) 

Szociodemográfiai blokk  

(zárt kérdések) 



Fókuszcsoportok: innovatív eszközök 

 Fókuszcsoportok: speciális gyakorlatok, játékok 

beépítésére is alkalmas módszer: 

 diszkriminatív tartalmú álláshirdetések 

megvitatása – nagy csoportban 



Lakossági fókuszcsoportok megoszlása 

Középkorúak (férfiak és nők vegyesen, 

45–65 évesek) 

Egyetemisták / 

pályakezdők  

(18–28 évesek) 

 

Kisgyerekes anyák  

(28–40 évesek) 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport 5. csoport 6. csoport 7. csoport 

Budapest 
Nyíregy-

háza 
Győr Budapest 

Nyíregy-

háza 
Budapest Győr 

2010. okt. 4. 

17 óra  

2010. okt. 7. 

17 óra  

2010. okt. 6 

18 óra  

2010. okt. 4. 

19 óra  

2010. okt. 7. 

19 óra  

2010. okt. 5. 

17 óra  

2010. okt. 6. 

17 óra  

CSOPORT ÖSSZETÉTELE: 

 

Életkor:  

 4 fő 45–55 éves 

 4 fő 56–65 éves 

 max. 1 fő nyugdíjas 

CSOPORT 

ÖSSZETÉTELE: 

 

 4 fő egyetemista 

  4 fő pályakezdő 

CSOPORT 

ÖSSZETÉTELE: 
NŐK 

 mindenkinek van legalább 

egy 6 év alatti gyermeke 

 4 főnek van 6 hónapos és  

3 éves közötti 

 4 főnek van 3–6 éves 

közötti 

 max. 2 fő van gyesen, 

gyeden 



Munkáltatói fókuszcsoportok megoszlása 

Budapest Győr Nyíregyháza 

2010. október 5. 

19 óra 

2010. október 7. 

19 óra 

2010. október 8. 

18 óra 

Csoportok jellemzése: 

 

  Vállalkozások, multinacionális cégek vezetői/HR- 

      szakemberei 

  Nem érintettek a kutatás témáját és módszertanát tekintve 

  Vegyesen nők és férfiak 

  A legfőbb döntéshozó a munkaerő-alkalmazás területén 

  Vegyes tevékenységi területen dolgoznak 

  Nincs felszámolás/csődeljárás alatt a cége 



A fókuszcsoportok tervezett  témakörei 

Munkavállalói csoport Munkáltatói csoport 

1. Bevezető kérdések (10 perc) Bevezető kérdések (10 perc) 

2. 

Esélyegyenlőség Magyarországon, 

diszkrimináció típusai („védett 

tulajdonságok”) (10-15 perc) 

Esélyegyenlőség Magyarországon, 

diszkrimináció típusai („védett 

tulajdonságok”) (10-15 perc) 

3. 

Kiválasztási gyakorlat 

esélyegyenlőségről ismeretek   

(20-25 perc)  

Kiválasztási gyakorlat (15-20 perc)  

4. 
Munkaerőpiac  és védett 

tulajdonságok (kb. 20 perc) 

Munkáltatói attitűdök és védett 

tulajdonságok (kb. 20 perc) 

5. Személyes tapasztalatok (20-25 perc) 
Esélyegyenlőség megvalósulása  

a munkahelyen (kb. 15 perc) 

6. 

Esélyegyenlőségi tervvel 

kapcsolatos (jogszabályi) ismeretek 

és vélemények (20-25 perc) 



Diszkriminatív tartalmú álláshirdetések 

 Expressz hirdetések alapján és 

 EBH-esetek alapján: 
 „Közép-Európa egyik legnagyobb brókercége keres 

munkatársakat főállású munkakörbe Budapest  
6. kerületi irodájába. Feltétel: 18–30 éves kor, elsősorban 
férfiak jelentkezését várjuk – középfokú végzettség.” 

 „Pizzéria sörözőbe pultos felszolgáló lányt keresünk. 
Önállóan dolgozni tudó fiatal, jókedvű, gyors, munkáját 
szerető hölgyek jelentkezését várjuk. Azonnali kezdéssel, 
ha van alkalmi munkavállalói kis könyv és eü könyv. 

 „XIII. kerület i sörözőbe-borozóba gyakorlott, 30–40 év 
közötti pultosnőt felveszek.” 

 











A diszkriminatív tartalmú álláshirdetések 

monitorozása (NEKI, 2009) 

 2009-es tartalomelemzés: 

 890 budapesti (43%) és 

 1201 nyíregyházi (57%) álláshirdetés 

monitorozásából(nyomtatott és elektronikus sajtó – 

speciális képzettséget nem igénylő munkakörök); 

 A monitorozott hirdetések 20%-a tartalmazott diszkriminatív 

tartalmat 

 A pultost és a felszolgálót kereső hirdetések 

tartalmaznak legnagyobb arányban nemi és életkori 

megkötést, jellemzően a „fiatal pultos lány” kifejezést 

vagy ennek szinonimáit használva 



A diszkriminatív tartalmak aránya állástípusonként 

(monitorozott hirdetések – NEKI, 2009 (N  = 2044) 
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A diszkriminatív tartalmak megoszlása  

állástípusonként (%) – NEKI, 2009 

  Életkor Nem 

Családi állapot 

(anyaság, 

apaság) 

Nem és 

életkor 
Összesen 

Állástípusok (összevont) 

Pénztáros és bolti eladó 

(N = 114) 
18 68 0 15 100 

Irodai asszisztens és 

titkárnő (N = 33) 
18 61 0 21 100 

Telemarketinges, 

ügyintéző, üzletkötő 

és ingatlanközvetítő  

(N = 40) 

13 65 3 20 100 

Pultos/felszolgáló  

(N = 131) 
7 68 0 25 100 

Varró- és vasalónő  

(N = 43) 
2 98 0 0 100 

Egyéb (N = 42) 40 33 3 26 100 

Összesen (N = 403) 17 64 1 19 100 



Az állásra jelentkezők kiválasztása 

fényképek alapján 

Fényképek közül adott foglalkozáshoz illő 

képek kiválasztása – párokban, indoklással. 

 „Miért ő lenne az ideális: 

1. pénztáros, 

2. tanár,  

3. könyvelő, 

4. reklámszakember?” 

 
















