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 Kérdés: a kiválasztott munkaerő-piaci 
helyzetben és az általunk kidolgozott 
vizsgálati módszerrel milyen mértékű 
diszkriminációt találunk a kisgyermekes 
anyákkal szemben. 

 

 Kutatásunk fő tárgya az álláskeresés során 
felmerülő kisgyermekes anyákat érő 
diszkrimináció.  

 



Nők különböző 
életszakaszban 

Nőket érintő sztereotípiák 
a munkaerőpiacon 

Gyermektelen nő Hosszú távon nem lehet rá építeni, 
mert el fog menni szülni. 

Nem éri meg a belső céges 
továbbképzésre küldeni. 

Kisgyermekes anyuka Nem megbízható, mert a kisgyerek 
gyakran megbetegszik, ilyenkor  
a nő szabadságot vesz ki. 

50 évesnél fiatalabb, nagyobb 
gyermeket nevelő anyuka 

Nagyon megbízható dolgozók. 

50 éves feletti nő Idősek, lassúak, képzésük leginkább 
a közelmúlt rendszerben történt. 

Nem tudnak bánni a számítógéppel, 
és nem beszélnek idegen nyelveket. 



Hipotézis 

 A nők körében az életkor és a családi állapot 
okoz az átlagosnál gyakoribb diszkriminációt.  

 A kisgyermekkel rendelkező nőket 
diszkriminálják a munkáltatók, mivel nem tartják 
őket megbízható munkaerőnek.  

 A nők elsősorban a gyermekgondozás miatt 
nehezebben térnek vissza az egyre szűkülő 
munkaerőpiacra.  

 



Védett tulajdonságok 

 Kisgyermekes nő (25 és 34 éves közöttiek) 

 



Általánosíthatóság 

 Általánosíthatósági korlátok:  

 a diszkrimináció mért értéke csak a munkaerőpiac 
egy szegmensére vonatkozik 

 az álláskeresés első és nem személyes 
kapcsolatot feltételező – tehát az alkalmazáshoz 
vezető út elejét jelentő – fázisára vonatkozik, 

 tehát ez az eredmény nem általánosítható sem  

a teljes munkaerőpiacra, sem az álláskeresés teljes 
menetére. (Sik Endre – Simonovits Bori) 



Mintavétel 
 Foglalkozás kiválasztása során speciális 

képzettséget nem igénylő munkákat tesztelnénk, 
mint: 

 titkárnő, irodai asszisztens, 

 telemarketinges, ügyintéző,  

 üzletkötő.  

 

 Internetes álláshirdetésekre küldenénk fényképes 
önéletrajzokat, melyekben a tesztszemélyek megemlítik, 
kisgyermeket nevelnek, és előfordulhat, hogy 
alkalmanként szülői értekezletre kell menniük. Egyébként 
a nagyszülők besegítenek betegség esetén, és el is 
tudják hozni az óvodából. 



Előkutatás 
Internetes cikkek alapján, fórumok tanulmányozása: 
 
 www.gyesmellekes.com/ellatasok/gyes/az-anyukakat-elutasitjak-

ugye 
 http://hvg.hu/karrier/20091019_gyes_reszmunkaido.aspx 
 http://hvg.hu/karrier/20090716_allaskereso_diszkriminacio_tarki_fel

meres.aspx 
 www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALf

52a37bb614e4eb76 
 www.pestesely.hu/doc/nokfogl.doc 
 www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-

munkaeropiacon 
 www.mfor.hu/cikkek/17734.html 
 www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=64155 

massagalapitvany.hu/attachments/072_osszefoglalo_massag_kutata
s.pdf 

 www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=46485 
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Homogenizáció 

Tesztszemély 
 
 kisgyermekes anya 
 iskolai végzettség: 

érettségi, 
 kor: 25–34 éves, 
 adott végzettséggel, 

szakmai tapasztalattal 
rendelkezik, 

 B kategóriás jogosítvány, 
 számítógépes ismeret. 

 
 

Kontrollszemély 
 
 gyermeket nem nevelő nő 
 iskolai végzettség: 

érettségi, 
 kor: 25–34 éves, 
 adott végzettséggel, 

szakmai tapasztalattal 
rendelkezik, 

 B kategóriás jogosítvány, 
 számítógépes ismeret. 

 
 



Kísérleti elrendezés 

 A munkaerő-felvétel első lépcsőjében, a jelentkező 
és a hirdetést feladó első kapcsolatba kerülésekor 
mérjük a diszkrimináció előfordulásának gyakoriságát, 
annak jellemzőit a meghatározott védett 
tulajdonság összehasonlításában. Második lépcső –
behívás esetén – a személyes beszélgetés lesz. 

 Sorrend:  Először a két védett tulajdonsággal 
rendelkező tesztelő, majd a két kontrolltesztelő 
küldi el ugyanarra a hirdetésre a fényképes 
önéletrajzát. 

 Kisgyermekes: megemlíti az önéletrajzában  
a családi állapotát, gyermekét/gyermekeit, illetve  
hogy kisgyermeket nevel. 



Tesztelő Kontrollszemély Diszkrimináció 

1. Kap 
választ 

Kap választ Nincs 
diszkrimináció 

2. Kap 
választ 

Nem kap 
választ 

diszkrimináció 

3. Nem kap 
választ 

Kap választ diszkrimináció 

4. Nem kap 
választ 

Nem kap 
választ 

Nincs 
diszkrimináció 



Szituáció 

 Önéletrajz elküldése, visszajelzés várása 

 Pozitív visszajelzés esetén személyes 
interjú 

 A visszajelzés hiánya nem jelent 
diszkriminációt 



Adatrögzítés 

 Visszajelzések 

 Teszt-, kontrollszemélyek által kitöltött 
kérdőív 



Etikai problémák 

 Visszautasítás kezelése 

 Tesztszemélyek igénybevétele 



A diszkriminációs mutatók 
számítása 

 Sikeres tesztek (párosítások száma) : ahol mind a négy (két 
védett tulajdonságú és két kontroll nő) tesztelőre vonatkozóan van 
információ a tesztelés kimeneteléről és legalább egy tesztelőt  
a négyből nem utasítottak el. 

 Nincs diszkrimináció: azonos módon (vagy egyaránt 
elutasították, vagy egyaránt pozitívan fogadták, azaz személyes 
találkozóra hívták, visszahívást ígértek illetve önéletrajzot kértek) 
viszonyultak a védett tulajdonsággal rendelkező, illetve  
a kontrolltesztelőhöz. 

 Diszkrimináció a kisgyermekes anyákkal szemben: csak a 
kisgyermeket nevelő tesztelő(ke)t utasították el.   

 Diszkrimináció többséggel szemben: csak a kisgyermeket nem 
nevelő tesztelő(ke)t utasították el.  

 Nettó diszkrimináció számítása: [(diszkrimináció a kisgyermekes 
anyákkal szemben) – (diszkrimináció a gyermekkel nem rendelkező 
nőkkel szemben)] / (sikeres teszt) * 100. 
 



Forrásjegyzék 

 www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon 
 www.ittk.hu/web/docs/ITTK_Nok_foglalkoztatasa.pdf 
 www.gyesmellekes.com/ellatasok/gyes/az-anyukakat-elutasitjak-ugye 
 http://hvg.hu/karrier/20091019_gyes_reszmunkaido.aspx 
 http://hvg.hu/karrier/20090716_allaskereso_diszkriminacio_tarki_felmeres.

aspx 
 www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALf52a37b

b614e4eb76 
 www.pestesely.hu/doc/nokfogl.doc 
 www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon 
 www.mfor.hu/cikkek/17734.html 
 www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=64155 

http://massagalapitvany.hu/attachments/072_osszefoglalo_massag_kutatas
.pdf 

 www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=46485 
 
 

http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon
http://www.ittk.hu/web/docs/ITTK_Nok_foglalkoztatasa.pdf
http://www.gyesmellekes.com/ellatasok/gyes/az-anyukakat-elutasitjak-ugye
http://www.gyesmellekes.com/ellatasok/gyes/az-anyukakat-elutasitjak-ugye
http://www.gyesmellekes.com/ellatasok/gyes/az-anyukakat-elutasitjak-ugye
http://www.gyesmellekes.com/ellatasok/gyes/az-anyukakat-elutasitjak-ugye
http://www.gyesmellekes.com/ellatasok/gyes/az-anyukakat-elutasitjak-ugye
http://www.gyesmellekes.com/ellatasok/gyes/az-anyukakat-elutasitjak-ugye
http://www.gyesmellekes.com/ellatasok/gyes/az-anyukakat-elutasitjak-ugye
http://hvg.hu/karrier/20091019_gyes_reszmunkaido.aspx
http://hvg.hu/karrier/20091019_gyes_reszmunkaido.aspx
http://hvg.hu/karrier/20090716_allaskereso_diszkriminacio_tarki_felmeres.aspx
http://hvg.hu/karrier/20090716_allaskereso_diszkriminacio_tarki_felmeres.aspx
http://hvg.hu/karrier/20090716_allaskereso_diszkriminacio_tarki_felmeres.aspx
http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALf52a37bb614e4eb76
http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALf52a37bb614e4eb76
http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALf52a37bb614e4eb76
http://www.pestesely.hu/doc/nokfogl.doc
http://www.pestesely.hu/doc/nokfogl.doc
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091106/diszkriminacio-a-munkaeropiacon
http://www.mfor.hu/cikkek/17734.html
http://www.mfor.hu/cikkek/17734.html
http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=64155
http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=64155
http://massagalapitvany.hu/attachments/072_osszefoglalo_massag_kutatas.pdf
http://massagalapitvany.hu/attachments/072_osszefoglalo_massag_kutatas.pdf
http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=46485
http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=46485

