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Fogadóóra mint  közszolgáltatás 

Polgármester mint elérhető politikus 

A hajléktalanügy, EBH-1713/2009 

Előzetes kutatások 

 Hol, milyen bejelentkezés szükséges? 

 Ügystatisztikák átvizsgálása 



Van e különbségtétel a bejelentkezések 

során? 

Hipotézis: A bejelentkezések során a roma 

és hajléktalan jelentkezőket 

diszkriminálják, előnyben részesítik az 

„átlagembert” 



 Etnikai hovatartozás, vagyoni helyzet 

 Hajléktalan férfi 

 Roma férfi 

 Kontroll 

 Megjelenítés 

 Roma esetén  névvel való utalás, amennyiben létezik 

nagyobb ismert szegregátum a városban, annak bejelentett 

címével 

 Hajléktalan esetén  helyzetének vázolásával, nem létező  

vagy hajléktalanszállóra való bejelentett lakcímmel  

 



 Homogenizáció: 

 Életkor (40–50 éves) 

 Családi állapot (elvált, egyedül él) 

 Aktivitás (munkanélküli) 

 Jelentkezés ürügye: közmunkában való részvétel, szociális 

bérlakás 

 Randomizáció 

 Név, anyja neve, személyi száma 

 Amennyiben lehetséges, városon belüli lakcímre 

 

 

 



Kellően nagy méretű városok 

 35 ezer fő feletti méret 

Telefonos bejelentkezés lehetősége 

Fővárosi kerületek 

   elemszám: 45 önkormányzat 



 2 profil + 2 bejelentkezési indok minden tulajdonságra 

 A1 tesztelő: roma, közmunka 

 A2 tesztelő: roma, szociális bérlakás igénylése 

 B1 tesztelő: hajléktalan, közmunka 

 B2 tesztelő: hajléktalan, szociális bérlakás igénylése 

 C1 tesztelő: kontroll, közmunka 

 C2 tesztelő: kontroll, szociális bérlakás igénylése 

 2 hét (hétfő + kedd + szerda) 

  22 város + 23 kerület  kettéosztás 

 



I. Város, kerület 

kombináció  

(11 város, 11 kerület) 

II. Város, kerület 

kombináció  

(11 város, 12 kerület) 

1. hét A1 + C1 A2 + C2 

 

2. hét B2 + C2  B1 + C1 



 Érvényes tesztelés: ha mindkét tesztelőnek sikerül beszélnie hivatali 

ügyintézővel 

 

  

 
A B C 

Máshoz irányítják a 

bejelentkezés során, 

mint a másik tesztelőt 

+1 +1 -1 

Nem kap időpontot,  

de a másik tesztelő igen 
+1 +1 -1 

Időben eltérő időpontot 

kap, mint a tesztelő 
+1/-1 +1/-1 -1 

Hivatali hierarchiában 

különböző rangúhoz kap 

beengedést, mint a 

másik tesztelő  

+1/-1 +1/-1 -1 



 Felmerülhet, hogy a polgármesternek éppen 

nincs fogadóórája, vagy a bejelentkezési 

indokokkal nem lehet bejutni hozzá 

 Előfordulhat a lebukás veszélye  meg kell 

vizsgálni, életszerűek-e a karakterek a 

városokban, kerületekben 

 Elvehetünk mástól időpontot 

 Jogtalanul terheljük a hivatalnokokat 

 
 



 Más politikusokhoz való bejutást vizsgálni (pl. 

OGY képviselők, jegyzők) 

 Más védett tulajdonságokkal szembeni 

diszkrimináció mérése (pl. nem, vallási, politikai 

hovatartozás) 

 Más jellegű, kisebb városok bevonása is  

a mintába (odafigyelve, hogy ne legyen  

túl kevés lakos 

 Más formában vizsgálni a közmunkához való 

hozzájutást  

 


